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Anotace:  

Diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení PBDE v pevných 

environmentálních matricích, v tomto případě domovního prachu, metodou GC-MS/MS 

využitím trojitého kvadrupólového analyzátoru. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu 

bromovaných zhášečů hoření v oblasti jejich výskytu v ŽP a jedné vybrané skupiny látek, 

polybromovaných difenyletherů (PBDE). Cílem této práce byla optimalizace metody 

MS/MS pro stanovení PBDE v reálných vzorcích prachu. Prach byl odebrán ze 14 

domácnosti, extrahován metodou PLE, přečištěn na koloně a zanalyzován použitím metody 

GC-MS/MS při nastavení optimálně zvolených podmínek. 

 

Summary:  

This thesis is concerned with the possibilities of determination of PBDEs in solid 

environmental matrices, in this case, household dust, by the method GC-MS/MS of using a 

triple quadrupole analyzer. The theoretical part focuses on the definition of brominated 

flame retardants in areas of their occurrence in the environment and a selected group of 

substances, PBDEs. The aim of this work was to optimize MS/MS method for the 

determination of PBDEs in real samples of dust. The household dust was collected from 14 

volunteers, extracted by the method of PLE, purified on a column and analyzed using 

method GC-MS/MS for setting optimum conditions selected. 

 

Klíčová slova: polybromované difenylethery (PBDE), GC-MS/MS, prach, optimalizace 

metody MS/MS 

Keywords: polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), GC-MS/MS, dust, optimization of 

method of MS/MS 
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SEZNAM ZKRATEK 

BFR – bromované zhášeče hoření (Brominated Flame Retardants) 

POPs – perzistentní organické polutanty (Persistent Organic Pollutants) 

TBBP-A – tetrabrombisfenol A 

HBCD – hexabromcyklododekan 

PBDE – polybromované difenylethery (Polybrominated Diphenyl Ethers) 

PBB – polybromované bifenyly 

GC-MS/MS – plynová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí 

MS – hmotnostní spektrometrie 

PCB – polychlorované bifenyly 

IPCS – Mezinárodní program pro chemickou bezpečnost 

PBDD/Fs – polybromované dioxiny a furany 

PCDD/Fs – polychlorované dioxiny a furany 

ŽP – životní prostředí 

DDT – dichlordifenyldichlorethan 

BDE – bromovaný difenylether 

n.d. – není detekováno 

LOD – mez detekce 

RoHS – Směrnice 2002/95/ES, o omezení používání některých elektrických a 

elektronických zařízení 

EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

REACH – Evropská agentura pro chemické látky 

WEEE/RoHS Directive – Direktiva o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a 

omezování nebezpečných látek 

ISO – Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

EI – elektronová ionizace (Electron Ionization) 

NCI, CI – negativní chemická ionizace, chemická ionizace (Chemical Ionization) 



EPA – Agentura pro ochranu životního prostředí 

HRGC-HRMS – vysokorozlišovací plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

PLE – tlaková extrakce rozpouštědlem (Pressurized Liquid Extraction) 

SPME – mikroextrakce pevnou fází 

MASE – extrakce rozpouštědlem za asistence mikrovln 

SFE – superkritická fluidní extrakce 

UV – záření – ultrafialové záření 

XAD – sorbent Amberlit 

PUF – předčištěný polyurethanový disk 

DCM – dichlormethan 

GPC – gelová permeační chromatografie 

SPE – extrakce pevnou fází 

NCI – LRMS – chemická ionizace s nízkorozlišovací hmotnostní detekcí 

EI – LRMS – elektronová ionizace s nízkorozlišovací hmotnostní detekcí 

GC – ECD – plynová chromatografie s detekcí elektronového záchytu 

GC x GC MS-TOF – dvourozměrná plynová chromatografie s hmotnostní detekcí a 

s průletovým analyzátorem 

ECNI – elektronový záchyt záporných iontů  

SIM – mod monitorování vybraného iontu (Selected Ion Monitoring) 

IČ – infračervené záření 

QqQ – trojitý kvadrupól 

m/z – poměr molekulové hmotnosti a náboje dané molekuly 

CID – kolizně indukovaná disociace 

13
C12 – PBDE – izotopicky značené polybromované difenylethery 

SRM – mod monitorování vybraných produktů reakce (Selected Reaction Monitoring) 

CT - doba skenovacího cyklu (Cycle Time) 



RR – průměrný odezvový faktor 

SD – směrodatná odchylka 

RSD (%) – relativní směrodatná odchylka (v %)  
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1 ÚVOD 

Technická vyspělost chemického průmyslu je všeobecně považována za ukazatel 

hospodářské vyspělosti státu. Míra pokroku exponenciálně roste, zdokonalování 

chemických vlastností vyráběných produktů je trendem moderní doby, má však také svá 

úskalí, která se naneštěstí negativně projevují na životním prostředí a zdraví organismů.  

Bromované zhášeče hoření (BFR) plnily řadu let svůj účel, kdy měly za cíl zvýšit 

požární bezpečnost a chránit tak zdraví a hmotné statky obyvatel. Komerční směsi těchto 

látek přidávané do polymerů, používaných v celé škále produktů, jejich výroba a použití 

jsou v současnosti zakázány nebo omezeny. Tento zákaz iniciovala skutečnost, kdy bylo 

prokázáno, že se BFR z těchto výrobků uvolňují do životního prostředí a nadále se v něm 

hromadí. Příčinou tohoto chování jsou jejich lipofilní, bioakumulativní a perzistentní 

vlastnosti. Strukturou se velmi podobají polychlorovaným bifenylům, byly taktéž zařazeny 

na seznam perzistentních organických polutantů (POPs). Přispěl k tomu i fakt, že podléhají 

transportu na velké vzdálenosti, dokonce byla naměřena i jistá úroveň koncentrací 

v mateřském mléce eskymáckých žen. Bromované zpomalovače hoření jsou polotěkavé 

látky, u nichž byla zjištěna toxicita, v první řadě interferují s hormony štítné žlázy, tj. 

působí jako endokrinní disruptory. Dále u nich byla prokázána neurotoxicita a možný 

negativní vliv na vývoj plodu v souvislosti s jejich hromaděním v tukových tkáních.  

Za posledních deset let zájem o výzkum těchto látek rapidně vzrostl a byly testovány 

a zároveň ověřeny různé metody stanovení PBDE téměř ve všech typech 

environmentálních matric. Navzdory těmto skutečnostem a zákazu vyrábění, či omezení 

používání BFR ve všech zemích EU, USA, Japonsku atd., největší producent plastových 

výrobků na světě, Čína, však zákaz ani jiná opatření nepřijala. Tyto antropogenní látky 

nemají přirozený degradační prostředek, proto by bylo vhodné zaměřit se v budoucnosti na 

možné způsoby odbourávání.  

BFR se dělí na tetrabromobisfenol A (TBBP-A), hexabromocyklododekan (HBCD), 

polybromované difenylethery (PBDE) a polybromované bifenyly (PBB). V této práci byla 

provedena optimalizace metody stanovení pouze pro PBDE (kromě BDE-209, který je 

obtížně stanovitelný), protože instrumentální analýza byla uskutečněna metodou plynové 

chromatografie s dvojitou selektivní hmotnostní detekcí (GC-MS/MS). Ostatní BFR jsou 

totiž buď obtížně stanovitelné nebo nestanovitelné touto metodou, např. HBCD zcela 
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podléhá destrukci. Pro ostatní BFR se používá především plynová chromatografie 

s negativní chemickou ionizací (GC-NCI), či iontovou pastí nebo také kapalinová 

chromatografie. 

 

Cíle diplomové práce: 

 Rešerše v oblasti výskytu bromovaných zhášečů hoření v ŽP 

 Možnosti analytického stanovení polybromovaných difenyletherů metodou plynové 

chromatografie s MS detekcí 

 Zavedení a validace metody BFR metodou plynové chromatografie s dvojitou 

hmotnostní detekcí (GC-MS/MS) 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Bromované zpomalovače hoření (BFR) 

V poslední dekádě poutají významnou pozornost bromované zhášeče hoření (BFRs – 

Brominated Flame Retardants), jejich rozšíření, výroba a použití, společně s výraznou 

evidencí vzrůstající kontaminace v životním prostředí, biologických systémech a lidských 

tkáních. Kromě toho BFRs souvisí s nepříznivým fyziologickým účinkem in vivo, i in vitro 

(např. rozdíl v neurobehaviorálním vývoji plodu, vliv na funkci štítné žlázy, atd.) (Covaci 

et al., 2011). 

Nové technologické procesy a zařízení však s sebou nesou značné riziko hoření, či 

vzniku požárů. Proto se lidská společnost snaží nejrůznějšími prostředky zajistit 

dostatečnou ochranu před vznikem hoření nebo alespoň toto riziko co nejvíce snížit. Právě 

retardéry hoření přidávané do polymerních matric (přírodního i syntetického původu) jsou 

jednou z možností této ochrany (Poustka a Hajšlová, 2005). BFRs jsou látky, jež jsou 

používány jako přísada v široké škále různých výrobků, u nichž mají zpomalit, či zabránit 

vznícení a hoření výrobku (Arnika: Bromované retardátory hoření, 2010). Především mají 

za úkol zlepšit požární bezpečnost (Wikipedie: Bromované zpomalovače hoření), a tím 

chránit zdraví a majetek osob (Audy, 2008).  

Zpomalovače hoření se užívají jednak k prevenci vzplanutí nebo také ke zmírnění 

šíření ohně. Použití zhášečů hoření je často rozhodujícím faktorem při požárech 

v uzavřených prostorách, protože dokážou prodloužit čas opuštění budovy, a to téměř 

patnáctkrát (BSEF, 1997). Základním principem mechanismu účinku retardérů 

(zpomalovačů) hoření je skutečnost, že dochází při nadměrném zahřátí k jejich rozkladu 

dříve než u vlastní polymerní matice, do které jsou inkorporovány, přičemž vznikající 

produkty zabraňují různými způsoby vzniku hoření. Například hydroxidy a soli kovů 

(BFR) za vzniku velkého množství nehořlavých plynů „zřeďují“ kyslík, nebo BFR 

obsahující dusík umí vytvořit „kapalnou“ vrstvu na polymerní matrici, která izoluje a 

nepropouští teplo z plamene (Poustka a Hajšlová, 2005). 

Bromované retardéry hoření však představují pro ekosystémy značné nebezpečí 

především pro jejich perzistenci a související bioakumulativní vlastnosti, kvůli nimž 

pronikají skrze potravní řetězec do všech složek životního prostředí a hromadí se v nich. 
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2.1.1 Charakteristika 

Bromované zhášeče hoření jsou chemicky různorodou skupinou sloučenin, jež 

mohou být aromatické, alifatické nebo cykloalifatické a dále se různí počtem atomu bromu 

(Eljarrat and Barceló, 2004). Rozlišuje se více než 175 různých typů zpomalovačů hoření, 

nejširší skupinu však zastupují bromované látky (BFR). Podle aktuální produkce existují tři 

hlavní skupiny BFR: 

 tetrabromobisphenol A (TBBPA) a jeho deriváty, 

 polybromované difenylethery (PBDE) 

 hexabromocyklododekan (HBCD) 

Další zástupci jsou fenoly a ftaláty. Dříve se používaly také polybromované bifenyly 

(PBB), ale jejich výroba byla v USA ukončena již v roce 1975 kvůli kontaminaci krmiva a 

následného úhynu hospodářských zvířat a negativního dlouhodobého vlivu na zdraví 

zemědělských rodin v Michiganu (Kosubová, 2010). 

BFR se podle způsobu spojení s danou polymerní látkou dělí na látky reaktivní a 

aditivní. K látkám reaktivním se řadí TBBPA. Tyto látky se hůře uvolňují do okolního 

prostředí, neboť jsou poutány kovalentní vazbou, pomocí které si váží fenolické hydroxy 

skupiny na polymer. Zatímco PBDE a HBCD se používají jako aditivní BFR a jsou 

s polymerem spojeny pouze fyzikálními silami (Kosubová, 2010). 
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Strukturní vzorce 

 

Obr. 1: Polybromované bifenyly (de Wit, 

2002) 

 

Obr. 2: Polybromované difenylethery 

(de Wit, 2002) 

 

Obr. 3: Hexabromocyklododekan (de Wit, 

2002) 

 

Obr. 4: Tetrabromobisphenol – A (de Wit, 

2002) 

 

2.1.2 Vlastnosti 

BFRs se strukturou i mnohými vlastnostmi podobají lépe prozkoumaným 

polychlorovaným bifenylům, (PCB). Akutní toxicita BFRs je považována za nízkou, ale 

studie chronické expozice na potkanech prokázala ovlivnění vývoje mozku a kostry během 

nitroděložního vývoje, což může vést k nevratným neurologickým účinkům. Jiné studie 

prokázaly interferenci metabolitů PBDE a TBBP-A s vazbou hormonů štítné žlázy, což 

zvyšuje pravděpodobnost jejich účinků na růst a vývoj, ale i ovlivnění vývoje mozku, 

zhoršení schopnosti učit se a negativní behaviorální účinky (Šuta, 2005). 

2.1.3 Výskyt v ŽP 

Rozsah kontaminace přírody PBDE byl systematicky popsán počátkem 90. let a 

PBDE byly prokázány prakticky ve všech přírodních složkách, včetně sedimentů, 
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sladkovodních a mořských ryb i velryb žijících v mořích Arktidy a také v tkáních obyvatel 

Evropy a Severní Ameriky (Šuta, 2005). Vzhledem k jejich perzistenci, přetrvávají 

dlouhou dobu v životním prostředí či v živých organismech, kde se bioakumulují, 

tj. ukládají, zejména v tucích díky svým lipofilním vlastnostem (Raclavská et al., 2008). 

Švédské výzkumy prokázaly v letech 1972 až 1997 téměř šedesátinásobný vzrůst 

koncentrace PBDE v mateřském mléce (z 0,07 na 4,0 ng/g tuku). Množství těchto 

nebezpečných látek v těle se zdvojnásobovalo zhruba každých 5 let. S podobnou stoupající 

tendencí se objevují náznaky i v případě TBBP-A. Přítomnost dekabromovaných DE 

v lidském séru pak dokazuje jejich biologickou dostupnost i přes velký rozměr molekuly 

(Šuta, 2005). 

2.1.4 Zdravotní rizika 

BFR mají strukturu i vlastnosti podobné polychlorovaným bifenylům (PCB). Akutní 

toxicita BFR je nízká, ale chronické vystavení během nitroděložního vývoje může vést k 

narušení vývoje mozku a kostry (Šuta, 2005). 

2.1.5 Použití 

BFR se používají jako přísada do hořlavých materiálů, s využitím v elektronice, 

v elektrických zařízeních, dopravních prostředcích, osvětlovacích tělesech a elektrických 

vodičích, dielektrikách, podlahových krytinách, bytových textiliích, balících a izolačních 

materiálech, atd. (Šuta, 2005).  V rámci legislativy EU platí od roku 2007 omezení pro 

použití PBDE u nových elektrických a elektronických přístrojů (Raclavská et al., 2008). 

Z hlediska odpadového hospodářství je důležité, že BFRs přetrvávají ve výrobcích a 

uvolňují se z nich po celou dobu jejich životnosti, ale i během odstraňování odpadů. 

Spalování odpadů obsahujících BFRs navíc podle Mezinárodního programu pro 

chemickou bezpečnost (IPCS) významně přispívá k tvorbě polybromovaných dioxinů a 

furanů (PBDD/Fs), které se vyznačují toxicitou srovnatelnou s chlorovanými formami 

(PCDD/Fs) těchto sloučenin (Šuta, 2005). 

2.1.6 Shrnutí 

Bromované zpomalovače hoření jsou látky, které jsou vzhledem ke svým 

environmentálním vlastnostem, výskytu a celosvětové produkci doporučovány ke 

sledování v rámci různých monitorovacích programů (Kosubová, 2010).  
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Hlavní pozornost je v této diplomové práci věnována polybromovaným 

difenyletherům, protože se koncentrace PBDE v ŽP prudce zvyšuje, což vyvolalo potřebu 

jejich identifikace a kvantifikace (Raclavská et al., 2008).  
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2.2 Polybromované difenylethery – Polybrominated diphenylethers 

(PBDE) 

Přítomnost PBDE v životním prostředí vyvolává obavy, alarmující je vzestup jejich 

koncentrací v téměř všech přírodních složkách. Proto se zájem o výzkum těchto 

antropogenních látek v posledním desetiletí rapidně zvýšil, což je znatelné na počtu 

publikovaných odborných článků. Pro širokou veřejnost jsou polybromované difenylethery 

zatím neznámým chemickým pojmem, stejně jako kdysi bývaly např. polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany, které následkem hoření pronikaly do prostředí, taktéž se 

v přírodě akumulovaly, a byly u nich zjištěny závažné dopady na lidské zdraví, zejména 

karcinogenní působení. Uzákoněná legislativní omezení či zákaz používání PBDE do 

výrobků a jejich uvádění na trh ovšem tento problém zcela neřeší. 

Jejich lipofilní vlastnosti zvyšují tendenci k bioakumulaci. Údaje o jejich účincích na 

lidské zdraví jsou malé, přestože se v nedávných studiích objevily důkazy o zvyšující se 

koncentraci PBDEs v mateřském mléce, která je spojena s vrozenou vadou 

(cryptorchidism) a nízkou porodní váhou, malou délkou a obvodem hrudníku u 

novorozenců (FMS).  

Jelikož jde o látku uměle vytvořenou, která nepodléhá rozkladu, zůstává otázkou 

způsob jejího odstranění z prostředí, ve kterém přetrvává a bez přirozeného „odbourávače“ 

i nadále bude. Výzkum biodegradace a degradace obecně nebyl doposud důkladně 

proveden. 

2.2.1 Charakteristika 

Polybromované difenylethery, organobromované sloučeniny, komerčně vyvinuté 

jako retardéry hoření, mají široké spektrum využití, napříč světem chemického průmyslu, 

od stavebních materiálů, elektroniky, nábytek, přes motorová vozidla, letadla, až po plasty, 

polyurethanovou pěnu a textílie (Toms et al., 2009). Majoritní environmentální zdroje 

PBDEs tvoří výrobky obsahující polyuretan, zejména počítače a televize. Svou podobností 

s polychlorovanými bifenyly (PCB) se řadí do třídy perzistentních organických polutantů 

(POPs), podléhají přenosu i do odlehlých regionů a akumulují se v tkáních živočichů (Yu 

et al., 2011). Následuje proces biomagnifikace, při němž dochází ke zvýšení koncentrace 

PBDE podél trofického řetězce. 
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Osud, transport a odstranění POPs z atmosféry jsou silně ovlivněny rozdělením mezi 

plynnou a pevnou fází, kdy se lehčí kongenery nacházejí spíše v plynu, kdežto těžší 

kongenery v částicové fázi – to se odvíjí od teploty okolí (Krátká, 2011). Jako jiné 

polotěkavé organické sloučeniny jsou PBDE následně ve vzduchu podrobeny výměně 

povrch – vzduch a atmosférickému transportu na velké vzdálenosti (Jin et al., 2011). 

2.2.2 Struktura 

Polybromované difenylethery jsou látky aromatického charakteru. Obecný chemický 

vzorec polybromovaných difenyletherů (PBDE) je C12H(9-0)Br(1-10)O. Chemická struktura 

těchto látek a jejich metabolitů je podobná struktuře polychlorovaných bifenylům (PCB), 

polybromovaných bifenylů (PBB) a dichlordifenyldichlorethanu (DDT), viz. Tab 1 

(Vrkoslavová, 2011).  

 

Tab. 1: Porovnání struktur PBDE, PBB, DDT, PCB (Vrkoslavová, 2011) 

Polybromované difenylethery (PBDE) Dichlordifenyltrichlorethan (DDT) 

 

 
Polybromované bifenyly (PBB) Polychlorované bifenyly (PCB) 

  
 

Číslování jednotlivých kongenerů PBDE, jejichž celkový počet činí 209, je 

analogické IUPAC nomenklatuře používané pro číslování PCB (Poustka & Hajšlová, 
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2005). V Tab. 2 jsou uvedeny nejvýznamnější kongenery, i včetně těch méně častých - 

BDE 66 a BDE 85. 

Tab. 2: Nejvýznamnější kongenery PBDE 

Kongener Chemický název Struktura 

28 2,4,4´ - tribromodifenyl ether 

 

47 
2,2´,4,4´ - tetrabromodifenyl 

ether 

 

 
 

66 
2,3´,4,4´ - tetrabromodifenyl 

ether 

 

   
 

 

100 
2,2´,4,4´,6 – 

pentabromodifenyl ether 

 
 

99 
2,2´,4,4´,5 – 

pentabromodifenyl ether 
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85 
2,2´,3,4,4´ - pentabromodifenyl 

ether 

    

     
 

 

154 
2,2´,4,4´,5,6´ - 

hexabromodifenyl ether 

 

 

153 
2,2´,3,4,4´,5´ - 

hexabromodifenyl ether 

 

   

183 
2,2´,3,4,4´,5´,6 – 

heptabromodifenyl ether 

 

 
 

209 
2,2´,3,3´,4,4´,5,5´,6,6´ - 

dekabromodifenyl ether 
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2.2.3 Použití 

Použití PBDE zcela určují jejich vlastnosti. Mezi nejvýznamnější vlastnost těchto 

látek patří jejich nehořlavost a samozhášecí schopnost. Proto se penta-BDE používá hlavně 

jako samozhášecí prostředek v pružné polyuretanové pěně pro výrobu nábytku a čalounění 

a dále je užíván v menším rozsahu v pevných umělých hmotách a lepidlech (IRZ, 2012). 

Hlavní použití PBDE je aditivní přísada (5-30%) do epoxidových pryskyřic, polyesterů, 

polyuretanové pěny (Audy, 2008). Tato látka může tvořit až 10% hmotnosti konečných 

výrobků. Výroba penta-BDE byla v zemích EU zastavena v roce 1997 a jeho využívání se 

v posledních letech trvale snižuje. V roce 1999 se v zemích EU ještě prodalo 210 tun (IRZ, 

2012).   

Známé jsou komerční technické směsi Penta-BDE (Bromkal 70, Bromkal 61, atd.), 

Okta-BDE (Bromkal 79-8, aj.) a směs Deka-BDE (Bromkal 81, a další). V Tab. 2 je 

uvedeno složení těchto směsí (Arnika: Polybromované difenylethery). 

Tab. 2: Složení technických komerčně používaných směsí PBDE (Poustka a Hajšlová, 2005) 

Komerční 

směs 

TriBDE 

(% hm.) 

Tetra 

BDE 

(% hm.) 

Penta 

BDE 

(% hm.) 

Hexa 

BDE 

(% hm.) 

Hepta 

BDE 

(% hm.) 

Okta 

BDE 

(% hm.) 

Nona 

BDE 

(% hm.) 

Deka 

BDE 

(% hm.) 

Penta-BDE 0 – 1 24 - 38 50 - 62 4 - 8 - - - - 

Okta-BDE - - - 10 - 12 44 31 - 35 10 0,5 

Deka-BDE - - - - - - 0,3 - 3 97 - 98 

 

Směs PentaBDE byla vyráběna v Izraeli, Japonsku, USA a v EU. Produkce této 

směsi byla v EU zakázána v roce 1997. Předpokládá se, že koncem 90. let byla jejím 

hlavním producentem americká společnost Great Lakes Chemical Corporation, nyní 

Chemtura, která dobrovolně ukončila výrobu v roce 2005. Směs OktaBDE byla vyráběna v 

Nizozemsku, Francii, USA, Japonsku, Anglii a Izraeli do roku 2004. V současné době 

stejně jako v případě PentaBDE je její výroba zakázána. Mezi největší světové výrobce 

DekaBDE patří americké společnosti Albemarle a Chemtura (Arnika: Polybromované 

difenylethery). 
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Okta-BDE a deka-BDE se používaly ve spojení s oxidem antimonitým jako 

samozhášecí přípravek v pevných umělých hmotách při výrobě automobilů a elektrických 

spotřebičů. V Evropské unii platí zákaz prodeje a používání penta-BDE a okta-BDE ve 

všech oborech od srpna 2004 (IRZ, 2012). 

Tab. 3: Oblasti použití pro vybrané polymery obsahující BFR (Poustka a Hajšlová, 2005) 

Typ polymeru (pryskyřice) 

s přídavkem BFR 
Výrobky 

Akrylonitril-butadien-styren Televizory, počítače, fény 

Epoxy pryskyřice Elektronické součástky 

Fenolové pryskyřice Papírové lamináty 

Polyakrylonitril Světla, elektronika 

Polyamid Elektronické konektory, autodíly 

Polystyren Detektory kouře, kancelářské 

přístroje 

PVC Kabely 

Polyuretan Izolace, imitace dřeva 

Textil Koberce, stany 

Polypropylen Televizory, elektronika 

Polybutylen tereftalát Pojistky, vypínače 

 

2.2.4 Fyzikálně – chemické vlastnosti 

Komerčně používané PBDE jsou poměrně stabilní sloučeniny s bodem varu mezi 

310 – 425 °C. PBDEs mají nízký tlak par, který závisí na obsahu bromu, výšebromované 

kongenery mají nižší tlak par (Poustka a Hajšlová, 2005). 

Se vzrůstajícím stupněm bromace roste log Kow a afinita k pevným částicím (Audy, 

2008) a zároveň klesá rozpustnost ve vodě a v plynném skupenství (Kosubová, 2010). Jsou 

lipofilní, tj. hydrofobní, s log Kow (rozdělovací koeficient oktanol/voda) v rozpětí 5,9 – 6,2 

pro tetraBDE, 6,5 – 7,0 pro pentaBDE, 8,4 – 8,9 pro oktaBDE a 10 pro dekaBDE (de WIT, 

2002). Výše bromované difenylethery jsou v podstatě nerozpustné ve vodě, zato se však 

dobře rozpouštějí v nepolárních organických rozpouštědlech (hexan, toluen, aj.).  
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Fotodegradace působením UV záření dochází k rozkladu výšebromovaných 

difenyletherů na nížebromované, které podléhají dálkovému transportu, a na bromované 

dibenzofurany (Kosubová, 2010).  

2.2.5 Toxicita 

Polybromované difenylethery jsou vysoce hydrofobní sloučeniny, které se chovají 

jako endokrinní disruptory (Vrkoslavová, 2011), neboli látky s endokrinním účinkem, 

které interferují s hormonálními pochody (Poustka a Hajšlová, 2005). 

Akutní toxicita PBDE je relativně nízká, přičemž nížebromované kongenery 

vykazují vyšší toxicitu než výše bromované. Z hlediska chronické expozice PBDE byla u 

myší prokázána vývojová neurotoxicita. PBDE ovlivňují produkci hormonů štítné žlázy 

(Kosubová, 2010). Subakutní/subchronická toxicita se projevuje zvětšením jater, ledvin a 

štítné žlázy (Vrkoslavová, 2011). 

2.2.6 Výskyt v životním prostředí 

Hlavní zdroje kontaminace PBDE tvoří pro lidský organismus vdechování prachu a 

konzumace tučných ryb.  

Poprvé byly PBDE identifikovány ve vodních sedimentech z oblasti Velkých jezer 

USA (1979) a v rybách ve Švédsku (1981). Ve švédských laboratořích byly identifikovány 

například ve štice, úhoři, či mořském pstruhovi. Kromě ryb byly nalezeny v tuleních 

tkáních či v tkáních různých druhů ptáků, i v jejich vejcích, v koncentracích řádově ng/g 

tuku. Nejvyšší nálezy se vyskytly u ryb žijících v okolí průmyslových podniků, které se 

zabývají buď přímo výrobou PBDE, nebo jejím dalším zpracováním, jako jsou textilní 

podniky (Poustka a Hajšlová, 2005). 

Největší zdroje PBDE v atmosféře se nacházejí v hustě obydlených městských 

lokacích a to je demonstrováno silným urbanisticko – rurálním gradientem. Geograficky 

existuje souvislost mezi zdroji BFR a jejich výskytem v životním prostředí. V blízkosti 

zdrojů studie prokázaly znatelné zvýšení koncentrací PBDE ve vzduchu, které souvisejí 

s jejich výrobou a recyklačními procesy (Toms, 2009), či demontáží elektronických 

zařízení (Poustka a Hajšlová, 2005). 
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2.2.6.1 Abiotické matrice 

Nejčastěji byly analyzovány abiotické matrice, jako jsou půda, sediment, čistírenský 

kal, vzduch, atmosférická depozice a v posledních letech byla pozornost zaměřena na 

prach z domácností. 

Půda  

PBDE se silně adsorbují na půdní matrice a sedimenty, jak vyplývá z hodnot Kow 

(Kosubová, 2010). Hladiny koncentrací PBDE v půdě v různých oblastech světa za rok 

2011 jsou uvedené v tab. 4. Z tabulky vyplývá, že kongener BDE-209 zpravidla řádově 

převládá nad zbylými kongenery. V Kuvajtu dosahuje nejvyšší možné koncentrace 

66,597 pg.g
-1

. Obdobně je tomu i v USA, v oblasti kolem řeky Shiawassee, kde byla 

naměřena koncentrace až 41,170 pg.g
-1

. Nejvyšší hodnoty koncentrací ostatních PBDE 

byly zaznamenány taktéž v těchto dvou oblastech, jedná se především o BDE-47 a BDE-

99, které jsou typické i v jiných lokalitách, např. VB, Norsko.  
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Tab. 4: Koncentrace PBDE v půdě různých lokalit ve světě (Gevao et al., 2011) 

Lokalita / 

Kongenery PBDE 

Koncentrace PBDE (pg.g
-1

) 

BDE 

28 

BDE 

47 

BDE 

99 

BDE 

100 

BDE 

153 

BDE 

154 

BDE 

183 

BDE 

209 

SUMA 

PBDE 

Birmingham, VB 

(město) 

13 - 

116 

101 - 

909 

117 - 

1710 

38 - 

392 

41.8 - 

410 

29.7 - 

357 n.d. n.d. 

401 - 

3890
b
 

Birmingham, VB 

(venkov) 

4.3 - 

10.8 

34.6 - 

69.0 

88.1 - 

131 

17.1 - 

25.2 

13.6 - 

25.6 

14.1 - 

19.8 n.d. n.d. 

73.2 - 

285
b
 

VB (louky) 

12.0 - 

21.0 7 - 520 

78 - 

3200 

8 - 

470 

19 - 

600 

8 - 

240 

10 - 

900 n.d. 

15 - 

5000
a
 

VB (lesy) 

8 - 

200 

50 - 

1400 

190 - 

3200 

11 - 

360 

38 - 

1200 

14 - 

420 

10.0-

7000 n.d. 

75 - 

5600
a
 

Norsko (lesy) 

8.0 - 

49 

12 - 

860 

63 - 

1400 

18 - 

230 

11 - 

270 

13 - 

310 

9 - 

130 n.d. 

90 - 

2600
a
 

Harbin City (Čína) 

<LOD 

- 6.3 

<LOD 

- 29.9 

<LOD 

- 29.5 

<LOD 

- 7.24 

<LOD 

- 5.01 

<LOD 

- 2.35 

<LOD 

- 8.60 

<LOD 

- 1750 

<LOD - 

55.9
c
 

Shiawassee (oblast 

kolem řeky), USA 

<10 - 

200 

90 - 

6290 

100 - 

5780 

200 - 

1050 

<10 - 

490 

<10 - 

520 

 

600 - 

41,170 

210 - 

14,670 

Saginaw (oblast 

kolem řeky), USA 

<10 - 

20 

10 - 

680 

10 - 

520 

<10 - 

160 

<10 - 

70 

<10 - 

60 

 

<40 - 

19,220 

30 - 

1400 

Saginaw (oblast 

kolem řeky), USA 

<10 - 

20 

10 - 

420 

<10 - 

270 

<10 - 

90 

<10 - 

20 

<10 - 

20 

 

<40 - 

2160 20 - 830 

Pujalt, Španělsko 

 

690 630 1080 940 930 1870 14,600 6100
d
 

Mohuč, Německo 18 490 91 92 290 43 19 760 1043
c
 

Manaus,Brazílie <LOD <LOD 71 <LOD 330 33 <LOD 500 434
c
 

Bratislava (město), 

Slovensko 20 65 34 <LOD 16 26 <LOD <LOD 161
c
 

Šanghaj (město), 

Čína 

<LOD  

- 20.1 

3.2 - 

230 

0.17 - 

137 

0.91 - 

101 

<LOD  

- 28.4 

<LOD  

- 10.4 

<LOD  

- 92.9 

1.29 - 

2910 

23.6 - 

3799
e
 

Kuvajt (město) 

3.3 - 

63.4 

68.7 - 

2099.6 

107 - 

2956.5 

13.9 - 

392 

11.8 - 

294.5 

8.2 - 

22.4 

12.7 - 

101.7 

3121.3 

- 

66,597 

213 - 

6031
b
 

Kuvajt (město) 

0.5 - 

4.0 

8.0 - 

81.4 

7.4 - 

149.2 

1.0 - 

25.0 

1.2 - 

23.1 

1.1 - 

15.9 

0.8 - 

18.0 

289 - 

15,594 

24.7 - 

296
b
 

a) Součet kongenerů 47, 99, 100, 153, 154 

b) Součet kongenerů 28, 47, 99, 100, 153, 154 

c) Součet kongenerů 17, 28, 47, 66, 100, 99, 154, 153 a 183 

d) Součet kongenerů 47, 100, 99, 154, 153 a 183 

e) Suma kongenerů 28 

 

Vzduch 

Koncentrace PBDE v okolním vzduchu mohou výrazně, přec jen dočasně, kolísat, 

zvláště během letního období. Na přelomu dubna a května 2000 byl kanadskými 

výzkumníky vypozorován pokles koncentrací  PBDE z rozmezí 88-1250 pg.m
-3

 na 10-20 
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pg.m
-3

. Předpokládalo se, že je to způsobeno vyšší sorpcí čerstvě vyrašených listů a 

pučících pupenů (Mariani, et. al, 2008). V jiné studii byly uvedeny rozdíly koncentrací 

PBDE v závislosti na ročním období. Nelze však všeobecně říci, že by například na jaře 

klesaly hodnoty koncentrací pro všechny kongenery stejně. 

BDE-28 a BDE-47 byly převážně přítomny v plynném skupenství (98 – 81 %), 

BDE-100 a BDE-99 se vyskytovaly v plynné fázi podílem 36% a 24%. Zato BDE-154, 

BDE-153, BDE-183 a BDE-209 byly detekovány pouze v pevné fázi. Dominantním 

kongenerem ve vzduchu byl BDE-47 (85%), (Mariani, et. al, 2008). 

Atmosférická depozice 

V mokré depozici města Ispra (východní pobřeží jezera Maggiore, Itálie) byla 

zjištěna celková suma koncentrací 1.31 ng.l
-1

, která je v porovnání s celkovou sumou 

koncentrací naměřenou švédskými výzkumníky v roce 2002 (0.209ng.l
-1

 pro celkový počet 

9 izomerů) podstatně vyšší. Pro BDE-28, BDE-47, BDE-99 a BDE-209 byly získány 

hodnoty koncentrací 6.2 pg.l
-1

, 180 pg.l
-1

, 140 pg.l
-1

 a 630 pg.l
-1

. Byly detekovány i 

kongenery BDE-100, BDE-153, BDE-154 a BDE-183, ale vůči nízkým hladinám 

koncentrací nebyly kvantifikovány (Mariani, et. al, 2008). 

Usazený materiál v akvatickém prostředí 

V usazeném materiálu na dně jezera Maggiore, odebraném v hloubce 30 metrů, 3 

metry nad sedimentem, převažují kongenery BDE-47, BDE-99 s hodnotami koncentrací 

2.0 a 1.7 ng.g
-1

, BDE-183 a BDE-209 byly také přítomny v těchto koncentracích 0.46 a 

0.52 ng.g
-1

 (Mariani, et. al, 2008). 

Sediment 

V jezerním sedimentu se koncentrace BDE-28 pohybovala v rozmezí 0.00057 a 

0.034 ng.g
-1

, BDE-47 od 0.018 do 0.89 ng.g
-1

, BDE-99 od 0.022 do 1.30 ng.g
-1

, BDE-183 

od 0.0076 do 0.18 ng.g
-1

 a BDE-209 od <0.010 do 24.5 ng.g
-1

. Tyto koncentrace byly 

srovnatelné s ostatními koncentracemi v sedimentech vodních ekosystémů sladkých vod 

v Evropě (Mariani, et. al, 2008). 
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Prach 

Výskyt PBDE v pevných matricích byl výzkumníky zaznamenán především v řádu 

pg.g
-1

 a  ng.g
-1

, avšak ve vzorcích prachu byly oproti půdním vzorkům zjištěny 

koncentrace řádově vyšší (ng.g
-1

 až µg.g
-1

). Především pro kongener BDE-209, jehož 

hodnoty se pohybují dokonce v µg.g
-1

.  

Prach, respektive nejjemnější prachové frakce, představují pro lidský organismus 

značné riziko. Inhalací se dostává hluboko do plicních kanálků, kde se usazuje, může 

způsobovat mimo jiné alergie, či různá onemocnění plic. V domovním prostředí se 

vyskytuje velké množství produktů obsahujících bromované zhášeče hoření, které se 

v průběhu času uvolňují do okolního prostředí a zpravidla se adsorbují na částečky prachu.  

Sjödin ve své studii uvedl porovnání koncentrací PBDE v různých světových 

oblastech zahrnujících Spojené státy americké, Austrálii, a z Evropy Německo a Velkou 

Británii. V tab. 5 byly uvedeny hodnoty koncentrací pro 7 kongenerů PBDE v těchto 

lokalitách. Z hodnot lze usoudit, že nejvyšší koncentrace byly naměřeny v USA. Kongener 

BDE-209 opět nápadně převládá, nejvyšší hodnoty dosáhl ve Velké Británii. 

 

Tab. 5: Koncentrace PBDE v prachu v SRN, Austrálii, VB a USA (v ng.g
-1

), (Sjödin, et al., 2008) 

Kongenery/ 

Lokalita 
Německo Austrálie 

Velká 

Británie 
USA 

47 <14-22 20-1400 7-180 230-3,000 

99 <4-28 26-3400 10-300 70-3,700 

100 <6-7 5-550 <2-52 <8-660 

153 <6-22 5-410 <2-53 5-650 

154 <6 <2-300 <2-25 <4-260 

183 <6-120 <6-99 <3-18 <4-4,000 

209 <6-410 23-13,000 
910-

54,000 

120-

21,000 

Suma 

PBDE 
17-550 

500-

13,000 

950-

54,000 

520-

29,000 

 

Jelikož mezi hlavní zdroje kontaminace BFR patří výrobky obsahující polyuretan 

(počítače, televize), byly porovnány koncentrace PBDE v prachu z několika domácností 

a kanceláří (viz. Tab. 6), ve kterých byl velký počet počítačů.  
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Tab. 6: Koncentrace PBDE v prachu australských domácností a kanceláří (v ng.g
-1

), (Toms, et al., 

2009) 

Kongenery 47 99 100 153 154 183 209 
Suma 

PBDE 

Suma PBDE  

bez BDE-209 

Domácnosti 

1 8 11 0.7 3 1 9 37 86.8 49.8 

2 21 25 5 7 3 27 151 294 143 

3 54 82 17 14 9 28 329 591 262 

4 18 19 4.3 3 2 3 112 175 63 

5 18 41 7.8 7 5 10 587 733 146 

Kanceláře 

1a 47 63 11 19 7 56 512 836 324 

1b 48 49 9 6 4 12 401 583 182 

2 210 294 61 34 25 17 2230 3070 840 

3 64 110 19 26 10 64 1210 1700 490 

 

Studie v USA prokázala, že pro vzorky obsahující PBDE odebírané z uzavřených 

prostor, které mohou představovat významný zdroj jejich vystavení (působení), existuje 

větší spojitost mezi mateřským mlékem a domovním prachem, v porovnání se vztahem 

mezi mateřským mlékem a zkonzumovaným masem (Kang et al., 2011).  

2.2.7 Degradace dekabromovaného difenyletheru 

Mezilaboratorní studie za posledních deset let zaznamenaly obtížnost detekce 

kongeneru BDE–209. Analytická metoda není tak důležitá jako vlastní zkušenosti 

laboratoří a povědomí o opatrném zacházení s BDE- 209. Existuje několik kritických 

faktorů, jako je termická či fotochemická degradace, při kterých je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti i při metodě slepého stanovení (Alcock, 2010). 

Tato výšebromovaná sloučenina není stabilní a tudíž se vytrácí za vysokých teplot v 

průběhu separace plynovou chromatografií. Je taktéž náchylná k degradaci UV zářením. 

Analýza dekaBDE může být finančně náročná, zdlouhavá a není možné ji uskutečnit 

v tandemu s jinými, obyčejnějšími sloučeninami nebo ji inkorporovat bez konvenčních 

vícezbytkových metod, protože vyžaduje daleko vyšší analytickou specifičnost a objevuje 

se v nižších koncentracích než ostatní organické kontaminanty (Alcock, 2010).  

Dekabromovaný difenylether je co se týče jeho determinace jednou 

z nejproblematičtějších sloučenin (Alcock, 2010).  
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2.2.8 Bakteriální degradace PBDE 

Klíčovým krokem při degradaci těchto sloučenin je dehalogenace, přičemž během 

reakce dochází k nahrazení halogenu atomem vodíku za anaerobních podmínek nebo 

hydroxylovou skupinou za podmínek aerobních. Aerobní degradace je však zatím málo 

prozkoumána (Vrkoslavová, 2011). 

2.2.9 Legislativní omezení 

BFR patří mezi persistentní organické polutanty (POP) v rámci Stockholmské 

úmluvy (Kosubová et al., 2010). Dle nařízení komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 

2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o 

perzistentních organických znečišťujících látkách se pro tyto látky ze skupiny PBDE:  

 tetrabromdifenylether (tetraBDE), 

 pentabromdifenylether (pentaBDE), 

 hexabromdifenylether (hexaBDE) a 

 heptabromdifenylether (heptaBDE) 

uzákonilo, že jich nesmí být v materiálech více než 10 mg/kg (0,001 % 

hmotnostních), nesmí být užity v elektrických a elektronických výrobcích dle Směrnice 

2002/95/ES (RoHS). Ve výrobcích z recyklovaných (i částečně recyklovaných) materiálů 

mimo elektrické a elektronické výrobky smí být max. 0,1 % hmotnostních a výrobky 

vyrobené před 25. 8. 2010 smí být používány (Arnika: Polybromované difenylethery). 

Používání komerčních směsí Penta-BDE a Okta-BDE a jejich uvádění na trh bylo v 

Evropské unii zakázáno od srpna roku 2004. Zákaz následovalo deset států USA. Čína, 

jako největší světový producent plastů, kterými zaplavuje svět, však užití těchto směsí 

nadále povoluje (Kang et al., 2011). 

Dne 13. února 2003 vstoupila v platnost Směrnice 2002/95/ES o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS), podle 

níž se žádné takové zařízení nesmí od 1. července 2006 uvádět na trh (Arnika: 

Polybromované difenylethery). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek uvádí oktaBDE jako látku, jež se nesmí uvádět 
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na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 

% hmotnostních (Arnika: Polybromované difenylethery). 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zpracoval návrh na sledování 

vybraných BFR v rámci evropského monitorovacího programu pro potraviny a krmiva 

(Kosubová, 2010).  

Roku 2008 byly bromované retardéry hoření přidány na seznam látek chemické 

agentury REACH (BSEF, 1997). 

V rámci direktivy o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a omezení 

nebezpečných látek (WEEE/ROHS Directive) byla také dosažena dohoda o ukončení 

používání PBDE v těchto zařízeních do roku 2006 (Šuta, 2005). Tato dohoda je závazná 

pro všechny státy EU (BSEF, 1997) 

2.3 Možnosti analytické stanovení bromovaných zhášečů hoření 

V současnosti existují dva doporučené způsoby pro stanovení PBDE. ISO 

22032:2006 zahrnuje metodu pro stanovení vybraných  PBDE v sedimentech a odpadních 

kalech pomocí nízkorozlišovací GC-MS v režimu elektronové ionizace (EI) a negativní 

chemické ionizace (NCI). EPA 1614 popisuje stanovení PBDE ve vodných a pevných 

vzorcích, tkáních a ostatních komplexních matricích metodou vysokorozlišovací GC-MS 

(HRGC-HRMS), (Kosubová, 2010). 

Vzhledem k separaci BFRs byl učiněn nejvýznamnější rozvoj užitím komplexní 

dvoudimenzionální plynové chromatografie pro PBDE. V detekčním úseku chromatografie 

s hmotnostní detekcí se rozvíjela spolehlivá technologie sloužící k identifikaci a 

kvantifikaci BFR. Rostoucí pozornost o rozvoj této metody se stala zárukou kvality analýz 

(Covaci, 2011). 

2.3.1 Odběr vzorků 

Polybromované difenylethery jsou přítomny v téměř každé přírodní složce, odběr i 

úprava vzorků jsou tudíž velmi rozličné. Nejčastěji byly zkoumány tukové tkáně ryb, 

krmiva, půda, sedimenty, čistírenské kaly, vzduch, domovní prach, či lidské tkáně, 
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mateřské mléko, krev, a v poslední době byl projeven zájem o analýzu vlasů, často 

v souvislosti s domovním prachem.  

Z důvodu komplexnosti environmentálních matric a nízkých koncentrací PBDE 

zahrnuje příprava vzorku několik kroků úpravy před finální chromatografickou separací a 

detekcí (Covaci, 2007). Hlavním krokem je extrakce, dále purifikace a frakcionizace, a 

vzhledem k malému množství látky obsaženému ve vzorku je nutné zakoncentrování. 

2.3.2 Příprava a předčištění, extrakce a přečištění 

Příprava a předčištění vzorku je charakteristické pro každý typ zvolené matrice. 

Například v případě čistírenského kalu, musí být skladování a přeprava vzorku 

uskutečněna za tmy a při teplotě 4 °C. Předpříprava zahrnuje homogenizaci, mražení a 

sušení vymrazováním, a měla by být vykonána okamžitě. Poté jsou takto upravené vzorky 

rozmlety a prosety (Eljarrat a Barceló, 2004). 

U vzorků tukových tkání organismů je tento krok ještě obtížnější, pro získání 

reprezentativního vzorku se využívá lyofilizačního zařízení a jiné chemické úpravy, aby se 

zabránilo vlivu nežádoucích látek na kvalitu analýzy.   

Mezi nejčastější extrakční techniky patří Soxhletova extrakce, vhodná především pro 

extrakci pevných vzorků. Typickými rozpouštědly bývá toluen, hexan a směs hexan-

aceton. Hlavním nedostatkem této metody jsou dlouhé extrakční časy a značná spotřeba 

rozpouštědel. V posledních letech se rozvíjely snahy zvýšit účinnost extrakce, snížit 

extrakční časy a objemy rozpouštědel, a zároveň dosáhnout toho, aby daný přístroj 

obsahoval vyšší stupně automatizace. Ve vývoji nových technik se objevila metoda PLE 

(tlaková kapalinová extrakce, nebo taktéž známá jako tlaková extrakce rozpouštědlem). 

PLE výrazně zefektivňují přípravu vzorků, při teplotách v rozmezí 100 – 150 °C a tlaku 

1000 až 1500 psi (Eljarrat a Barceló, 2004).  

Jiné extrakční techniky, jako jsou mikroextrakce pevnou fází (SPME), extrakce 

rozpouštědlem za asistence mikrovln (MASE) a superkritická fluidní extrakce (SFE) byly 

také ověřeny jako vhodné pro separaci PBDE. Důležité je přitom dbát na vlastnosti PBDE, 

zejména tendenci výšebromovaných PBDE degradovat za vysokých teplot, nebo 

působením UV záření (Kosubová, 2010). 
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Purifikace (přečištění) byla z většiny případů uskutečněna užitím skleněné kolony 

naplněné různými polárními adsorbenty, Florisilem, modifikovaným silikagelem – SiO2 

(kyselým, zásaditým, aktivovaným) a Al2O3. Tato kolona byla promývána vhodnými 

organickými rozpouštědly (hexan, apod.). V případě přítomnosti organické hmoty bylo 

požito zařízení s koncentrovanou kyselinou sírovou. Cílem přečištění bylo odstranění 

rušivých složek obsažených ve vzorku (např. odstranění síry z čistírenského kalu). 

Nevýhodou této procedury je časová náročnost (Eljarrat a Barceló, 2004). 

Různé postupy předčištění, extrakce a následného přečištění jsou uvedeny v Tab. 7, 

kde jsou zařazeny přípravy vzorků jak abiotického, tak biotického charakteru. 
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Tab. 7: Příprava vzorků – způsoby předčištění a přečištění, extrakční podmínky (Covaci et al., 

2011) 

Vzorek 
Slouče-

niny 
Předčištění Extrakce 

Rozpouš
tědlo 

Přečištění 

Vzduch a 
prachové 
frakce ve 
vzduchu 

PBDEs, 
BTBPE, 
DBDPE 

XAD-2 adsorbent 
Soxhletova 

extrakce 
Toluen 

Kombinovaná 
SiO2 kolona (KOH 

& H2SO4 
upravený SiO2) 

pak GPC 

Vzduch 

PBDE-
47, HBB, 
PBEB, 
PBT 

 
Soxhletova 

extrakce 
petroethe

r 

(6% vody) 
neutrální 

deaktivovaná 
Al2O3 kolona 

Vzduch 

PBDEs, 
BTBPE, 
fosfátový 

ester 
FRs 

PUF (DCM a extrakce 
ultrazvukem s MeOH, 

acetonem, DCM), 
Soxhletovo předčištění 

DCM 

Brasonic 
220 

extrakce 
ultrazvukem 

DCM 
Kolona  

SiO2/kyselina 
sírová 

Vzduch, krev, 
prach 

PBDEs, 
BTBPE, 
DBDPE 

Předčištění XAD-2 
adsorbent (prach & 
vzduch), kyselina 

mravenčí: isopropanol 
(3%) ve vodě: plazma 

1:1:1 

SPE 
(plazma) 

Soxhletova 
extrakce 
(vzduch, 
prach) 

Toluen 
(vzduch, 
prach), 

DCM:hex
an 1:1 

KOH & H2SO4 
(kyselý a 

zásaditý) SiO2 - 
kolona (vzduch & 

prach) 

Prach 
z vnitřního 
prostředí a 
prachové 
frakce ve 
vzduchu 

PBDEs, 
DBDPE  

Soxhletova 
extrakce 

Aceton, 
toluen 

Vícevrstvý gel;  
SiO2, 2% KOH  

SiO2, 44% H2SO4  
SiO2, 22% H2SO4  

SiO2 

Kůra stromů 
PBDEs, 
BTBPE, 
DBDPE 

 
Soxhletova 

extrakce 
Aceton:h
exan, 1:1 

Al2O3 kolona 

ČOV filtr a 
čistírenský kal 

BDE-
209, 

DBDPE 
 

ASE Hexan 40% kyselý  SiO2 

Čistírenský kal 
Deca-
BDE, 

DBDPE 
 

PLE Hexan 40% kyselý  SiO2 

Výpusť 
odpadních vod 

PBDEs, 
TBB, 
TBPH 

 
PLE DCM 

2.5% 
deaktivovaný 

Florisil 
(hexan:DCM, 1:1) 

Tuk běluhy 
mořské 

PBDEs, 
BTBPE  

Extrakce 
"Ball mill" 

Hexan:D
CM:Aceto

n, 
45:45:10 

Florisil 

Tělní tkáně 
pandy 

PBDEs, 
DBDPE  

Soxhletova 
extrakce 

50% 
aceton v 
hexanu 

GPC 
(DCM:hexan, 1:1) 

2 g  SiO2 SPE 

Vejce buřňáka 
ledního 

PBDEs, 
BTBPE 

Tepelná úprava, 
homogenizace, 

rozmělnění bezvodým 
Na2SO4 

 

GPC 
(DCM:he

xan, 
35:65, 

v/v) 

Neutrálně, 
bazicky a kysele 
upravený SiO2 
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Ptačí vejce 
PBDEs, 
BTBPE, 
DBDPE 

Rozmělnění bezvodým 
Na2SO4 

Soxhletova 
extrakce 

50% 
aceton v 
hexanu 

GPC (2 g  SiO2 a 
SPE) 

Ryby 
(Salvelinus 
namaycus) 

PBDEs, 
BTBPE, 
PBEB 

Rozmrazení zmrzlého 
vzorku a smíchání s 

Hydromatrixem (600 °C 
po 6 hodin) 

PLE 
50% 

hexan v 
DCM 

1.2% 
deaktivovaný 

Florisil 

Ptačí tkáně 
PBDEs, 
DBDPE, 
HCHs 

Homogenizace s 
bezvodým Na2SO4 

Soxhletova 
extrakce 

50% 
aceton v 
hexanu 

GPC pro 
odstranění lipidů  

SiO2 a SPE 

Velrybí tuk 

PBDEs, 
HBCDs, 

TBB, 
TBPH 

Homogenizace s 
bezvodým Na2SO4 

Soxhletova 
extrakce 

DCM:hex
an, 1:1, 

v/v 

GPC Aktivovaný  
SiO2 

 

2.3.3 Instrumentální analýza 

Dříve byla nejčastěji užívanou instrumentální technikou k analýze PBDE metoda 

plynové chromatografie ve spojení s NCI-LRMS, nebo s EI-LRMS (Eljarrat a Barceló, 

2004). PBDE se téměř výhradně stanovují pomocí GC-MS technik. Okrajově se využívají 

GC-ECD (detektor elektronového záchytu), GC x GC s MS-TOF (dvourozměrná GC s MS 

detekcí založenou na měření doby průletu), nebo metody kapalinové chromatografie, LC-

MS/MS metody. Při GC-MS stanovení je nejčastěji používanou nástřikovou technikou 

splitless (nástřik na děliče toku) a on column (přímý nástřik na kolonu). Splitless nástřik se 

provádí při teplotách 250 – 300 °C (Kosubová, 2010). 

Ostatní používané metody plynové chromatografie, jsou uvedené společně 

s podmínkami metody v Tab. 8.  
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Tab. 8: Porovnání parametrů instrumentální analýzy různých autorů (Covaci et al., 2011) 

Vzorek 
Slouče

niny 
Zařízení 

Selektivn
í mod 

Kolona Injektáž 

Teplo
ta 

nástři
ku 

[°C] 

Tepl
ota 

pece 
[°C] 

Teplot
a 

iontov
ého 

zdroje 
[°C] 

Monitoro
vaný ion 

Vzduch 
PBDE, 
BTBPE 

Varian 
3400 GC 
s detekto

rem 
Finnigan 
TSQ 700 

GC/MS-
ECNI 

DB5 - 
HT 1 
5m x 

0.25m
m x 0.1 

µm 

Programo
vatelný 
injektor 
(SPI) 

60 - 
320 

300 200 79 a 81 

Vzduch 

BDE-
47, 

HBB, 
PBEB, 
PBT 

HP 6890 
GC 

Microma
ss 

Autospec 
Ultima 
HRMS 

GC/MS-
EI/SIM 

DB5 - 
HT 30 
m x 0.1 

mm 

Split/ 
Splitless 

280 320 
28010.

00 
rozklad 

PBT: 
485.611 a 
487.609; 
PBEB: 

484.603 a 
496.601; 

HBB 
547.507 a 
549.505 

Kůra 
stromu 

PBDE, 
BTBPE 

6890 GC 
Agilent s 
5973 MS 
Agilent 

GC/MS – 
ECNI/SIM 

DB5 - 
MS 60 

m x 
0.25 
mm x 
0.25 
µm 

Pulse 
splitless 

285 300 150 79 a 81 

Kůra 
stromu 

nona & 
deca 

BDEs, 
DBDPE 

6890 GC 
Agilent s 
5973 MS 
Agilent 

GC/MS – 
ECNI/SIM 

DB5 - 
MS 15 

m x 
0.25 
mm x 
0.25 
µm 

Pulse 
splitless  

300 
 

79 a 81 

Vzduch 
a 

prachov
é frakce 

ve 
vzduchu 

PBDE, 
BTBPE 
DBDPE 

 
HRGC/LR
MS- NCI 

10 m 
Equity 
- 510 
m x 

0.25 m 
x 0.25 

µm 

Pulse 
splitless  

325 
 

79, 81; 
251/253; 
329/331 
full scan 
BTBPE 

Vzduch, 
krev, 
prach 

PBDE,
BTBPE 
DBDPE 

 
GC/MS – 
ECNI/SIM 

Equity 
- 510 
m x 

0.25 m 
x 0.25 

µm 

    

79, 81 pro 
DBDPE; 
250, 252, 
258, 260 
pro 13C-
BTBPE 
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Prach 
z vnitřní

ch 
prostor 

a 
prachov
é frakce 

ve 
vzduchu 

PBDEs
, DDPE 

6890 GC 
Agilent 

technolo
gies, MS 
Autospec 
Ultima; 

Microma
ss 

GC/HRM
S – 

EI/SIM 

DB- 
5MS 

15m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

Splitless 
    

Čistíren
ský kal 

BDE-
209, 

DBDPE 

GC (HP 
5890II) - 

MS 
Finnigan 

MAT 
SSQ 
7000 

GC/LR 
MS – 
ECNI 

DB- 
5MS 

15m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

Split/ 
Splitless  

315 
 

DBDPE: 
78.9, 
80.9; 

BDE-209: 
494.6, 
496.6 

ČOV filtr 
a 

čistírens
ký kal 

BDE-
209, 

DBDPE 

GC 6890 
Autospec 

Ultima 
HRMS 

GC/HRM
S-EI 

DB- 
5MS 

15m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

  
310 

 

DBDPE: 
637.5, 
639.5; 

BDE-209: 
484.6, 
486.6 

Výpusť 
odpadní
ch vod 

PBDEs
, TBB, 
TBPH, 
TPP 

 
GC/ECNI-

MS 

DB- 
5MS 

15m x 
0.25 
mm x 
0.25 
µm 

PTV 

275, 
300 
(pro 
TPP) 

300 200 

TBB: 357 
(kvant.), 

471 
(kval.); 
TBPH: 

463 
(kvant.), 

515 
(kval.); 

TPP: 326 
(kvant.), 

325 (kval.) 

Ryby 
(Danio 
rerio) 

BDE-
209, 

TBECH
, 

HBCD, 
TBBPA
-DBPE 
(270°C) 

Agilent 
5975 

GC-MS 

GC/MS-
EI 

DB- 
5MS 

15 m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

PTV 
pulsed 

splitless 
300 315 

230 
(TBEC
H), 180 

265, 267 
pro 

TBECH  
Jiné 

BFRs: 79 
a 81 

Vejce 
buřňáka 
ledního 

PBDEs
, 

BTBPE 
 

GC-
MS/NCI/S

IM 

Equity 
- 510 
m x 

0.25 m 
x 0.25 

µm 

    
250, 252, 
258, 260 

Ptačí 
vejce 

okta- 
až 

deka-
BDE, 

DBDPE 

Shimadz
u 2010 
GC-MS 

GC/MS-
ECNI/SIM 

DB - 
5HT 15 

m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

Splitless 
 

310 
 

79 a 81 



Veronika Hůlková: Stanovení bromovaných zhášečů hoření v pevných matricích 

2012  28 

Ryby 
(Salvelin

us 
namayc

us) 

PBDEs
, 

BTBPE
, PBEB 

 
GC/MS-

ECNI 

DB - 5 
10 m x 
0.25 
mm x 
0.25 
µm 

 
280 310 

 
m/z 79 a 

81 

Ptačí 
tkáně 

odebran
é poblíž 
místa E-
odpadu 

okta- 
až 

deka-
BDE, 

DBDPE 

Shimadz
u 2010 
GC-MS 

GC/MS-
ECNI/SIM 

DB - 
5HT 15 

m x 
0.25 
mm x 
0.10 
µm 

Splitless 
 

310 
 

79 a 81 

Tuk 
běluhy 
mořské 

PBDEs
, 

BTBPE 
 

GC/MS-
ECNI 

DB - 5 
10 m x 
0.25 
mm x 
0.25 
µm 

Splitless 280 310 
 

79 a 81 

Tělní 
tkáně 
pandy 

PBDEs
, 

DBDPE 

Shimadz
u 2010 
GC-MS 

GC/MS-
ECNI 

DB-
5HT 

12.5 m 
x 0.25 
mm x 
0.10 
µm 

Splitless 
 

310 
 

79 a 81 
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2.4 Stanovení PBDE metodou plynové chromatografie s MS detekcí 

2.4.1 Hmotnostní spektrometrie  

Analytická metoda sloužící k převedení analytu na ionty, rozlišení těchto iontů podle 

poměru hmotnosti a náboje (m/z) a následnému záznamu relativních intenzit jednotlivých 

iontů. MS je metoda mimořádně citlivá a destruktivní, má minimální spotřebu vzorku. Je 

nutné znát molekulovou hmotnost zkoumané sloučeniny a další strukturní informace. 

Hmotnostní spektrometr je iontově-optické zařízení, které separuje ionty podle poměru 

jejich m/z. Řadí se mezi spektrální techniky, přestože by mezi ně podle definice patřit 

neměla. Spektrální techniky totiž měří rozdíly mezi dvěma energetickými stavy molekuly a 

sledují pravděpodobnost tohoto přechodu (IČ, UV, atd.). V tomto případě se však jedná o 

formální podobnost získaných záznamů (hmotnostních spekter) s jiným spektry, podobné 

instrumentální uspořádání i aplikační využití (strukturní analýza), (Holčapek, 2012). 

Hmotnostní detektor se skádá ze tří částí: iontového zdroje, kde vzniká z neutrální 

molekuly produ iontů a fragmentů, z hmotnostního analyzátoru a z detektoru. 

2.4.2 Ionizační techniky – vznik iontů (Holčapek, 2012) 

 elektronová ionizace (Electron Ionization - EI) 

 chemická ionizace (Chemical ionization - CI) 

Elektronová ionizace (Electron Ionization, EI) 

EI je konvenční a nejstarší způsob ionizace: M + e
-
 -> M

+
 + 2e

- 

Dříve se používal název „ionizace nárazem elektronů“ (Electron Impact), není ale 

správný. IUPAC ho nedoporučuje, protože dochází k ovlivnění elektromagnetických polí 

(nikoliv k „nárazu“ elektronu), v důsledku čehož dochází k uvolnění valenčního elektronu 

a vzniku molekulárního iontu M
+
. Někdy je označována jako „tvrdá“ ionizační technika, 

protože ionizovaná molekula při ní získá nadbytek vnitřní energie, což se projeví 

fragmentací molekulového iontu na menší části (tzv. fragmentové ionty). 

Podmínkou změření EI hmotnostních spekter je dostatečná těkavost analytu za 

podmínek ionizace, protože k ionizaci dochází v plynné fázi vakua (teplota 150 – 300°C, 
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tlak ca. 10
-3

 – 10
-5

 Pa), EI nelze použít pro netěkavé látky a pro látky termolabilní, např. 

nevhodná metoda pro BDE-209.  

Ionizační potenciál většiny organických látek je v rozmezí 7 až 16 eV, standardní 

urychlující energie e- pro měření knihovních EI spekter je 70eV. Vysoká ionizační energie 

poskytuje bohaté spektrum na fragmentové ionty a zvýšení citlivosti. Snížením energie se 

sníží přebytek vnitřní energie ionizovaných molekul, někdy postačuje na zvýšení relativní 

intenzity molekulárního iontu na úkor snížení citlivosti. 

Chemická ionizace – Chemical Ionization 

Chemická ionizace se liší od elektronové přidanou konstrukcí iontového zdroje, ale 

princip je analogický EI s tím rozdílem, že ve zdroji je přítomen tzv. reakční plyn o tlaku 

50-100 Pa. Nejdříve jsou ionizujícími elektrony ionizovány molekuly reakčního plynu, 

které potom ion-molekulárními reakcemi ionizují molekuly analytu (použitý tlak zaručuje, 

že dojde k dostatečnému počtu „srážek“ molekul analytu s ionty reakčního plynu). 

V iontovém zdroji navíc probíhá řada konkurenčních reakcí. 

CI patří mezi „měkké“ ionizační techniky, kdy obvykle vzniká [M+H]
+
 nebo [M-H]

-
, 

anebo jiných aduktů podle použitého reakčního plynu (všechny ionty mají sudý počet 

elektronů x na rozdíl od M
+
 při EI). Mezi nejběžnější reakční plyny patří methan, isobutan 

a amoniak, mezi ty méně časté propan, methanol, voda, dusík, vzácné plyny, aj. 

Základní mechanismy vzniku iontů při CI, kde R značí reakční plyn a M 

analyzovanou molekulu, patří v první řadě rovnice pro ionizaci reakčního plynu EI:  

R + e
-
 -> R

+
. + 2e

-
, ion-molekulární reakce R a několik dalších, z nichž nejčastější je 

protonace. 

2.4.3 Hmotnostní detektory založené na principu oscilace iontů 

Separace iontů podle poměru m/z lze dosáhnout na základě různých fyzikálních 

principů. V této práci je věnována hlavní pozornost detektorům pracujících v režimech 

založených na stabilitě oscilace iontů v dvoj- nebo trojrozměrné kombinaci stejnosměrného 

a vysokofrekvenčního napětí – kvadrupóly a iontové pasti. V případě iontové pasti se jedná 

v podstatě o trojrozměrný kvadrupól (Holčapek, 2012). Prvořadý zájem je však zaměřen na 

studium trojitého kvadrupólu, jako analyzátoru vhodného pro stanovení PBDE. 
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Kvadrupólový analyzátor (Holčapek, 2012) 

Trojitý kvadrupólový analyzátor (Triple Quadrupole, QqQ) obsahuje 3 kvadrupóly 

řazené za sebou, přičemž prostřední z nich (q2) slouží jako kolizní cela. Zavedením 

kolizního plynu do q2 se způsobí aktivace vybraných iontů kolizním plynem a jejich 

následná fragmentace (viz. Obr. 6). Na rozdíl od iontové pasti může docházet 

k opakovaným srážkám iontů (jak prekursoru, tak i produktového iontu) a kolizního plynu, 

tj. je vidět více fragmentových iontů než u MS/MS s iontovou pastí. 

Možnosti měření různých typů skenů: 

 sken produktových iontů 

 sken iontů prekurzoru 

 sken neutrálních ztrát 

 

Obr. 5: Disociace iontů při průchodu kvadrupólem (ÚOCHB AV ČR, 2011) 

Princip: 

Ion je přiveden do středu osy kvadrupólu a začne oscilovat, v daný časový okamžik 

pro určitý poměr U/V jsou oscilace stabilní pouze pro ion s určitou hodnotou m/z, který 

projde kvadrupólem a dostane se na detektor, všechny ostatní ionty jsou zachyceny na 

tyčích kvadrupólu . Plynulou změnou (skenováním) hodnot stejnosměrného napětí U a 

amplitudy V (jejich poměr zůstává konstantní) jsou postupně propuštěny ne detektor 

všechny ionty (jedná se o hmotnostní filtr), (Holčapek, 2012). 
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Fyzikální popis kvadrupólového analyzátoru: 

Kvadrupólový analyzátor tvoří čtyři stejné kovové tyče kruhového průřezu délky 20 

– 30 cm, na dvě protilehlé je vloženo kladné stejnosměrné napětí, na všechny je 

superponováno vysokofrekvenční střídavé napětí (Holčapek, 2012). Napětí vložená na dva 

páry tyčí jsou zvolena v daném časovém okamžiku tak, aby mezi tyčemi proletěly pouze 

ionty s hodnotou m/z v určitém omezeném intervalu, případně s jedinou hodnotou m/z 

(FVZ UO, 2012). 

Výhody: 

 relativně rychlý záznam celého spektra 

 lineární stupnice m/z 

 není přítomen magnet 

Nevýhody: 

 nízké rozlišení 

 nízký rozsah 

 diskriminace iontů s vyšším m/z 

Využití trojitého kvadrupólu 

 pro strukturní analýzu peptidů a jiných lehkých a středně těžkých organických 

sloučenin 

 pracuje tak, že v prvním kvadrupólovém filtru je izolován prekursor (mateřský iont) 

 druhý kvadrupól pracuje v režimu iontového vodiče a slouží jako kolizní cela 

 v důsledku s molekulami kolizního plynu (např. helium, argon) dochází ke kolizně 

indukované disociaci (CID) za vniku dceřiných iontů, které jsou pak analyzovány 

posledním, třetím, kvadrupólem (Holčapek, 2012). 
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Obr. 6: Princip trojitého kvadrupólu (Broad Institut, 2012) 

Citlivost, skenovací rozsah (Holčapek, 2012) 

Skenuje-li se v rozsahu hmot 1000 m/z, na detekci jedné hodnoty m/z zbývá pouze 

1/1000 z celkového času a ve zbytku doby (tj. 999/1000 času) jsou ionty s touto hodnotou 

zachyceny na tyčích kvadrupólu. Sníží-li se hmotnostní rozsah, zvýší se citlivost detekce. 

Při použití tzv. selektivního záznamu iontu (Selected Ion Monitoring, SIM) se zvýší 

výrazně citlivost a neměří se již hmotnostní spektrum, ale pouze záznam intenzity iontu na 

čase (popř. i více iontů). Toto je vhodné pro kvantitativní a stopovou analýzu, kdy je 

známa struktura. 

Výsledkem analýzy je záznam iontů zkoumaného vzorku, tzv. hmotnostní spektrum, 

na kterém je závislosti na hodnotě m/z zobrazeno zastoupení jednotlivých iontů (LEM, 

2012). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na optimalizaci metody MS/MS 

úpravou parametrů nastavení a zavedení metody pro analýzu PBDE metodou plynové 

chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (MS/MS). Metoda byla následně 

aplikována na analýzu PBDE v prachu získaném z 14 domácností. Prach byl odebrán od 

dobrovolníků z Ostravy, jejího okolí, Olomouce, Karviné, Šumperka a Jihlavy, upraven, 

extrahován, přečištěn a následně zanalyzován pomocí GC-MS/MS metody na 

kvadrupólovém analyzátoru (QqQ).  

3.1 Použité přístroje a laboratorní pomůcky 

 GC-MS/MS: Plynový chromatograf s tandemovou hmotnostní spektrometrií 

pracující v modu SRM s ionizací nárazem elektronů (EI). Kvadrupólový analyzátor 

firmy Thermo Scientific TSQ Quantum GC
TM

 Triple Quadrupole GC-MS/MS je 

vybaven operačním programem Xcalibur. Systém je vybaven splitless nástřikem a 

kapilární kolonou G
S
BP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm. Nosný plyn je helium, 

kolizním plynem je argon. 

 Extraktor pro PLE firmy Büchi – typ: Speed Extractor E-916 

 Vakuový koncentrátor Turbovap II – Caliper Sciences - zařízení pro odpařování 

inertním plynem, dusíkem 

 Analytické váhy Tecator 6110 BALANCE 

 Laboratorní sušárna Ecocell 55 RMT 

 Exsikátor 

 Kolona na silikagel o velikosti 20 mm x 170 mm s rezervoárem 34 mm x 75 mm 

 Odměrné sklo (odměrné baňky, hamiltonky) 

 Laboratorní sklo (kádinky, vialky, pipetky) 
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3.2 Chemikálie a standardy 

 Toluen, čistota HPLC 

 Hexan, čistota HPLC 

 Aceton, čistota HPLC 

 Silikagel (Si2O3); aktivovaný při 140°C po 16 h, uchovávaný v exsikátoru se 

zábrusem a silikagelem 

 Síran sodný bezvodý, Na2SO4, práškový 

 Mořský písek, vyžíhaný při 550°C/12 h 

 Křemenná vata silanizovaná 

 Demineralizovaná voda 

 Standardy od firmy Wellington Laboratories, Kanada, viz. Tab. 

o BDE – MXF: Směsný standard nativních PBDE pro kvantifikaci, c = 

2000ng/ml v toluenu; 1,2 ml 

o MBDE – MXFS: Směsný standard izotopově značených PBDE, c = 2000 

ng/ml v toluenu; 1,2 ml 

 

Tab. 9: Směsný standard nativních PBDE (Wellington Laboratories, 2010) 

Chemický název kongeneru PBDE 

IUP

AC 

číslo

vání 

Zkratka 
Chemický 

vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

2,4,4´ - Tribromodifenylether 28 BDE28 C12H7Br3O 406,91 

2,2´,4,4´ - Tetrabromodifenylether 47 BDE47 C12H6Br4O 485,81 

2,3´,4,4´ - Tetrabromodifenylether 66 BDE66 C12H6Br4O 485,81 

2,2´,4,4´,6- Pentabromodifenylether 100 BDE100 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,4,4´,5 – Pentabromodifenylether 99 BDE99 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,3,4,4´ - Pentabromodifenylether 85 BDE85 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,4,4´,5,6´ - Hexabromodifenylether 154 BDE154 C12H4Br6O 643,61 

2,2´,4,4´,5,5´ - Hexabromodifenylether 153 BDE153 C12H4Br6O 643,61 

2,2´,3,4,4´,5´,6 - Heptabromodifenylether 183 BDE183 C12H3Br7O 722,51 
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Tab. 10: Směsný standard izotopově značených 
13

C12-PBDE  (Wellington Laboratories, 2010) 

Chemický název kongeneru 
13

C12-

PBDE 

IUPAC 

číslová

ní 

Zkratka 
Chemický 

vzorec 

Molekulo

vá 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

2,4,4´ - Tribromo[
13

C12]difenylether 28L 
13

C-

BDE28 

13
C12H7Br3O 418,80 

2,2´,4,4´ - 

Tetrabromo[
13

C12]difenylether 

47L 
13

C-

BDE47 

13
C12H6Br4O 497,70 

2,2´,4,4´,6- 

Pentabromo[
13

C12]difenylether 

100L 
13

C-

BDE100 

13
C12H5Br5O 576,60 

2,2´,4,4´,5 – 

Pentabromo[
13

C12]difenylether 

99L 
13

C-

BDE99 

13
C12H5Br5O 576,60 

2,2´,4,4´,5,6´ - 

Hexabromo[
13

C12]difenylether 

154L 
13

C-

BDE154 

13
C12H4Br6O 655,50 

2,2´,4,4´,5,5´ - 

Hexabromo[
13

C12]difenylether 

153L 
13

C-

BDE153 

13
C12H4Br6O 655,50 

2,2´,3,4,4´,5´,6 - 

Heptabromo[
13

C12]difenylether 

183L 
13

C-

BDE183 

13
C12H3Br7O 734,39 

 

3.3 Podstata měření 

Trojnásobný kvadrupól pracuje v modu elektronové ionizace (EI) spojenou 

s tandemovým hmotnostním analyzátorem. Prvním bodem praktické části byla 

optimalizace parametrů přístroje a následná částečná validace metody pro stanovení 

PBDE. Změnou parametrů přístroje se docílí co nejpřesnějších výsledků na základě 

optimálního tvaru píku a co největšího obsahu plochy diagnostického iontu, závislých na 

velikosti kolizní energie, době skenovacího cyklu, tlaku kolizního plynu, skenovacím čase 

a šířce píku. 

Optimalizace parametrů metody a následná částečná validace byla provedena 

opakovanými analýzami roztoků nativních a izotopicky značených standardů PBDE o 

koncentraci 100 µg.l
-1

.  

Postup pro vlastní analýzu:  

Před analýzou je vždy nutno ověřit aktuální stav přístroje, kdy se při měřením ve 

skenovacím modu zjistí, zda systém vykazuje specifické odezvy na ionty vody a vzduchu 

(m/z 18, 28, 32) a kalibračního plynu. Tato analýza může prokázat např. netěsnost 
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chromatografického systému, která by snižovala citlivost a životnost systému. Prověří se 

citlivost GC-MS/MS systému analýzou nejnižšího kalibračního bodu. Pokud je poměr 

signál k šumu u všech sledovaných kongenerů větší než 10, provede se kalibrace pro 

všechny sledované kongenery PBDE. Následně se do sekvence řadí i reálné vzorky 

rozpouštědla tak, aby před i po nastříknutí do nástřikového prostoru, ve kterém je umístěna 

kolona, byla zajištěna čistota (ÚKZUZ). Chromatogram může obsahovat i rušivé vlivy, 

kontaminace z prostředí, např. nečistoty laboratorního skla. 

PBDE se z připravených vzorků domovního prachu vyextrahují do nepolárního 

organického rozpouštědla metodou tlakové extrakce rozpouštědlem. Extrakt je následně 

přečištěn hexanem na kolonce s aktivovaným silikagelem a bezvodým síranem sodným, 

který odstraní zbytky vody, tj. vlhkost. Předčištěný extrakt je zakoncentrován na minimální 

objem (1 ml a méně) v proudu dusíku. Poté se upravený extrakt obohatí přídavkem 

vnitřního standardu s izotopově značenými PBDE, 
13

C12 – PBDE, a je nastříknut do 

plynového chromatografu s tandemovou hmotnostní spektrometrií (GC-MS/MS). Obsahy 

PBDE se vyhodnotí z kalibrační závislosti plochy diagnostického iontu jednotlivých 

analytů na koncentraci příslušného analytu v roztoku směsného standardu, obsahujícím 

všechny požadované látky a vnitřní standardy (ÚKZUZ, 2010). 

3.4 Nastavení parametrů přístroje 

Před samotným měřením musí být stanoveny podmínky metody a nastaven teplotní 

program analýzy. 

Podmínky metody, uvedeny v Tab. 9 

Tab. 11: Podmínky metody 

Nástřik Splitless 

Teplota nástřiku 90 °C 

Objem nástřiku 2 µl 

Teplota převodníku 280 °C 

Zdroj iontů 200 °C 

Energie EI 70 eV 

Nosný plyn, kolizní plyn Argon 

Kolona 30 m x 0.25 mm x 0.25µm 

Teplotní program: 90 °C po dobu 2 minut, následuje nárůst teploty v peci na 200 °C při 

25 °C/min. 30 s je prodleva při této teplotě a druhý nárůst na 300 °C po dobu 10 minut. 
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Vzhledem k tomu, že jsou polybromované difenylethery používané jako samozhášečí 

přísady v organických polymerech, je nezbytné vyhnout se kontaktu s těmito polymery. 

Cesty přenosu zahrnují prach nesený vzduchem, uzávěry vialek atd. (ČSN EN ISO 22032, 

2009). 

 GC-MS/MS pracuje ve třech možných režimech: 

 Sken – TIC (Total Ion Current Plot) 

 SIM (Selected Ion Monitoring) 

 SRM (Selected Reaction Monitoring) 

 

 

Obr. 7: Porovnání spekter v režimu sken, SIM a SRM 

Na Obr. 7 jsou znázorněny chromatografické záznamy standardního roztoku PBDE o 

koncentraci 100 µg.l
-1

 v režimech sken (horní záznam), SIM (prostřední záznam) a SRM 

(spodní záznam). Z jednotlivých záznamů jednoznačně vyplývá rozdíl v citlivosti 

jednotlivých režimů.  
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Skenovací mod  

Ve skenovacím modu se zobrazuje celé spektrum látek, jak lze vidět na prvním 

záznamu na Obr. 7, včetně rušivých látek (voda, vzduch, čistota laboratorního skla, vlivu 

matrice apod.). Detektor zachytí všechny látky obsažené v extraktu. Skenovací mod se 

používá k determinaci nebo potvrzení identity zkoumaných látek nebo jejich komponent. 

Sken podává nejvíce informací o látkách obsažených ve vzorku, má však daleko nižší 

citlivost ve srovnání s režimem SIM, tzn. jsou-li látky přítomné v extraktu ve velmi 

nízkých koncentrací, tak je nezachytí. Pro zvýšení citlivosti se eliminují rušivé vlivy 

matrice a doprovodných látek použitím SIM metody. Sken se používá k určení 

hmotnostních spekter požadovaných látek a metody SRM pomáhá určit parentální a 

produktové ionty pro metodu SRM.  

Metoda SIM – Selected Ion Monitoring 

V metodě SIM jsou monitorovány pouze vybrané ionty či fragmenty z hmotnostního 

spektra sledované látky. Tento způsob umožňuje eliminovat vliv matrice a jiných látek a 

zvyšuje se tím mnohonásobně citlivost přístroje, viz. prostřední záznam na Obr. 7. Pro 

identifikaci a kvantitativní stanovení dané látky, v tomto případě PBDE, slouží vybrané 

diagnostické ionty (m/z) pro kvalifikaci a kvantifikaci (viz. Tab. 12). Na základě skenovací 

a SIM metody byly v této práci vybrány diagnostické ionty pro SRM metodu stanovení 

PBDE – ionty parentální a produktové. 

Tab. 12: Ionty pro detekci s ionizací nárazem elektronů (ČSN EN ISO 22032:2006, 2009) 

Sloučenina 
Ionty pro 

kvantifikaci 
Ionty pro kvalifikaci 

BDE-47 325,9 483,7 (69,5), 485,7 (100) 

BDE-99 405,7 563,6 (100), 565,6 (98) 

BDE-100 405,7 563,6 (100), 565,6 (98) 

BDE-153 485,7 641,5 (100), 643,5 (73,4) 

BDE-154 485,7 641,5 (100), 643,5 (73,4) 

BDE-183 563,6 721,4 (100), 723,4 (93,6) 

BDE-209 799,3 959,1 (25), 797,3 (81) 
13

C-BDE-47 339,9 495,7 (69,5), 497,7 (100) 
13

C-BDE-99 417,7 575,6 (100), 577,6 (98) 
13

C-BDE-100 497,7 653,5 (100), 655,5 (73,4) 
13

C-BDE-209 811,3 971,1 (25), 809,3 (81) 
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SRM – Selected Reaction Monitoring 

Metoda SRM je ve srovnání s předchozími způsoby daleko citlivější. Při této metodě 

jsou vybrané prekurzory, např. produktové ionty, disociovány v kolizní cele a jsou 

filtrovány od ostatních fragmentů částic a iontů do druhého kvadrupólu. Tyto dceřinné 

(produktové) ionty jsou po průchodu druhým kvadrupólem detekovány na detektoru. 

Při analýze PBDE za použití EI vznikají hlavně ionty M
+
 a [M-2Br]

+
, které se 

využívají při identifikaci a kvantifikaci PBDE (Kosubová, 2010).  

Na obr. 8 je znázorněné hmotnostní spektrum pentabromovaného difenyletheru, ze 

kterého je možné určit diagnostické ionty m/z pro SRM metodu. Vybraný parentální ion 

odpovídá molekulovému píku (m/z 564), vhodným produktovým iontem je jeho 

fragmentový ion (m/z 404). Hmotnostní spektra jsou pro každou organickou látku, včetně 

PBDE charakteristická. Jsou uspořádána v několika významných databázích hmotnostních 

spekter, které jsou součástí softwarových vybavení plynových chromatografů dle 

zamýšlených účelů. Databáz použita v této práci je databáze hmotnostních spekter NIST, 

verze 2.0. Na základě hmotnostních spekter jednotlivých nativních i izotopicky zředěných 

PBDE byly vybrány vždy 2 diagnostické ionty m/z parentálních (prekurzorů) i 

produktových iontů pro kvantifikaci i kvalifikaci, uvedené v tab. 13. Dvojice iontů je 

vybrána vždy pro kvalitativní potvrzení, že jde o stanovovanou látku. 
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Obr. 8: Produktové spektrum molekulového iontu pentaBDE 

Z hmotnostního spektra pro jednotlivé kongenery byly vyvozeny hodnoty m/z, které 

byly shledány jako ionty pro kvalifikaci, uvedené v Tab. 13 jako produktové, a ionty 

kvantitativní, označené jako prekursory. 

Tab. 13: Zvolené ionty nativního standardu při validaci metody pro mod SRM 

Sloučenina Produkt Prekursor 

TriBDE 245,7; 247,7 405,7; 407,7 

TetraBDE 325,8; 327,8 485,7; 487,5 7 

PentaBDE 403,7; 405,9 563,6; 565,6 

HexaBDE 483,7; 485,7 643,6; 645,6 

HeptaBDE 561,7; 563,7 721,4; 723,9 
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Při MS/MS analýze PBDE se jako prekursor využívají molekulové ionty M
+
 a [M-

2Br]
+
, které při následné disociaci poskytují specifický fragment odpovídající ztrátě COBr 

nebo Br. Stanovení PBDE na m/z odpovídajícímu dceřinému iontu [M-2Br]
+
 - COBr 

poskytuje dostatečnou selektivitu i citlivost pro dosažení nízkých koncentračních hladin 

(0,2 – 0,5 pg v nástřiku), (Kosubová, 2010). Pro látky typu PBDE, na rozdíl od 

chlorovaných naftalenů, neplatí princip stejné molární odezvy (tzn. různé izomery PBDE 

mají rozdílné odezvy na hmotnostním detektoru). Tato skutečnost je komplikována tím, že 

ve spektru jsou nejvíce zastoupeny ionty odpovídající izotopovému klastru fragmentu [M-

2Br]
+
 (Grabic, et.al, 2001). 

3.4.1 Optimalizace metody MS/MS 

Po identifikaci píků jednotlivých iontů na hmotnostním spektru byla metoda dále 

optimalizována změnou parametrů nastavení prostřednictvím softwaru kvadrupólového 

analyzátoru.  

Skenovací šířka, která představuje interval hmotností iontů, byla nastavena z 0,7 na 

0,5, např. pro iont 563,5 platí rozpětí 563,1 – 564,1. Pro přesnější a ostřejší píky byl 

nastaven kratší skenovací čas, tzn. rychlejší frekvence skenování. Skenovací čas je udáván 

v jednotkách amu.s-1, což značí skenovací rychlost, se kterou detektor snímá data. Čím je 

vyšší, tím více bodů detektor zaznamená. Tento parametr je nepřímo úměrný době 

skenovacího cyklu (CT). Analýza byla rozdělena do pěti časových segmentů, kdy 

v každém byly optimalizovány podmínky tak, aby byl výsledný záznam co nejpřesnější. 

Pomocí retenčních časů byly determinovány jednotlivé kongenery a jejich pořadí. 

Sled kongenerů na chromatografickém záznamu byl odvozen z vlastností jednotlivých 

kongenerů, jejich bodů varu a byl ověřen pomocí prospektu firmy Wellington 

Laboratories, od níž byly standardy zakoupeny. 
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Tab. 14: Retenční časy pro jednotlivé kongenery PBDE 

PBDE Retenční čas 

28 17,11 

47 20,82 

66 21,35 

100 23,70 

99 24,47 

85 26,00 

154 26,76 

153 27,90 

183 32,46 

 

3.4.1.1 Závislost změn na kolizní energii 

Roztok nativního standardu PBDE (100 µg.l
-1

 v toluenu) byl opakovaně analyzován, 

přičemž hodnota kolizní energie byla obměňována v intervalu <10, 22, 25, 30, 40 eV>. Po 

každé změně této energie byl zjištěn obsah plochy píku pro každý kongener. Největší 

plocha značila optimum.  

V následujícím grafu je znázorněna závislost plochy píku pro oba diagnostické 

přechody [M-2Br]
+
 kongeneru BDE-28 na velikosti kolizní energie. Z Obr. 9 je 

prokazatelně jasné, že nejvhodnější kolizní energie je hodnota 22 eV. Tyto výsledky byly 

nalezeny téměř u všech kongenerů, pouze pro kongenery BDE-47 a BDE-66, náležící do 

skupiny tribromovaných difenyletherů, byla uznána za nejvhodnější hodnotu kolizní 

energie 30 eV. Závislosti ploch ostatních kongenerů na velikosti kolizní energie jsou 

obdobné jako u Obr. 9, k nahlédnutí jsou připojeny v Příloze č. 1. 
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Obr. 9: Závislost plochy píku na kolizní energii pro kongener BDE 28 

Roztok vnitřního standardu izotopicky značených 
13

C12 – PBDE (100µg.l
-1

 

v toluenu) byl analyzován stejným způsobem, ale na základě předchozího zjištění byly 

vybrány již pouze tři různé hodnoty energií 22 eV, 25 eV a 30 eV.   

 

Obr. 10: Závislost kolizní energie na ploše píku pro izotopicky značené kongenery PBDE 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 20 40

P
lo

ch
a 

p
ík

u
 

Kolizní energie (eV) 

BDE 28 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

20 22 24 26 28 30 32

P
lo

ch
a 

p
ík

u
 

Kolizní energie (V) 

Závislost plochy píků jednotlivých kongenerů s 
izotopickým uhlíkem na kolizní energii 

13C_BDE_28

13C_BDE_47

13C_BDE_100

13C_BDE_99

13C_BDE_154

13C_BDE_153

13C_BDE_183



Veronika Hůlková: Stanovení bromovaných zhášečů hoření v pevných matricích 

2012  45 

Z grafu je patrné, že pro izotopicky značené nížebromované kongenery (
13

C12BDE 

28, 
13

C12BDE 47) je optimální také hodnota kolizní energie 22 eV. Avšak pro ty 

výšebromované (
13

C12BDE 100, 
13

C12BDE 99 a 
13

C12BDE 154) je vhodnější zvolit kolizní 

energii o 30 eV. Narozdíl od ostatních kongenerů, pro 
13

C12BDE 153 a 
13

C12BDE 183, 

neměla změna energie zásadní vliv na optimalizaci plochy píků, nebo byl zvolený interval 

změny kolizní energie moc úzký. 

3.4.1.2 Úprava doby skenovacího cyklu (Cycle Time - CT) 

Doba skenovacího cyklu (Cycle Time) je parametr, který ovlivňuje kvalitu získaných 

dat. Pro látky, které nejsou obtížně stanovitelné metodou plynové chromatografie 

s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS) postačí méně skenovacích cyklů. Tento 

parametr představuje minimální čas aktivní přeměny SRM. Konstantní doba skenovacího 

cyklu produkuje rovnoměrně rozložené body v průběhu celého chromatografického píku.  

Doba skenovacího cyklu byla upravována tak, aby byl tvar píku co nejoptimálnější, 

to znamená, aby měl tvar odpovídající Gaussově křivce. Původní hodnota 0.500 s byla 

nejprve změněna na 0.300 s a 0.700 s.  

 

Obr. 11: Hmotnostní spektrum kongeneru BDE 47 

Na obr. 12 je vyprofilován pík iontu BDE 47, z jeho hmotnostního spektra je jasné, 

že hodnota 0.700 s, značená černou barvou, je lepší než nižší navolené hodnoty. 
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V některých případech, obzvláště u výšebromovaných kongenerů, byly výsledky 

srovnatelné s CT 0.500 (značena zeleně), jak je vidět na obr. 13. 

 

Obr. 12: Hmotnostní spektrum kongeneru BDE 154 

Na základě tohoto poznatku byl CT upravován dále, a to tak, že se volily hodnoty 

vyšší než 0.500 s až 0.900s. 
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Obr. 13: Hmotnostní spektrum kongeneru BDE 28 

 

Obr. 14: Hmotnostní spektrum kongeneru BDE 66 
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Ze záznamu obou spekter (viz. Obr. 14 a Obr. 15) jasně vyplývá, že hodnota 0.800 s 

(značena zeleně) je nejvíce optimální. Pro analýzu vzorků byla tedy zvolena tato doba 

skenovacího cyklu. 

3.4.1.3 Úprava tlaku kolizního plynu 

Tlak kolizního plynu, inertního argonu, byl pozměněn původně nastavené hodnoty 

2.0 mTorr na 2.5 mTorr a následně na 1.5 mTorr. Zkoumána byla závislost změn tvaru 

píků a velikost jejich ploch. Z Obr. 16, kde jsou uspořádány píky kongeneru BDE-47 

sestupně od hodnoty 2.0, 1.5 a 2.5 mTorr, je zřetelné, že píky prvních dvou hodnot jsou si 

velmi podobné jak tvarem, tak i blízké velikostí plochy (značena nad vrcholem píku AA). 

Na Obr. 17 si jsou velikosti ploch také obdobné pro hodnoty 2.0 a 1.5 mTorr. Na základě 

odborné literatury byla jako optimální zvolena hodnota 2.0, s níž se nadále pracuje.  

 

Obr. 15: Závislost změny tlaku argonu v kolizní cele u kongeneru BDE-47 
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Obr. 16: Závislost změny v tlaku argonu v kolizní cele u kongenerů BDE-100, BDE-99 a BDE-85 

3.4.2 Validace GC metody 

3.4.2.1 Konfirmace identity 

Konfirmace identity byla potvrzena na základě zjištěných retenčních časů, které byly 

zjištěny opakovanou analýzou standardních roztoků PBDE, a na základě hmotnostních 

spekter a poměru m/z jednotlivých kongenerů PBDE obsažených ve standardním roztoku. 

Metoda SRM je vysoce selektivní, konfirmace identity pro každý kongener je tudíž také 

vysoce selektivní. 

3.4.2.2 Kalibrace 

Moderní hmotnostně spektrometrická detekce poskytuje lineární korelace mezi 

koncentracemi jednotlivých látek a odpovídajícími odezvami v koncentracích o rozsahu 

několika řádů. To napomáhá účinnému způsobu kalibrace. Pro zajištění lineárního vztahu 

koncentrace a odezvy se používá metoda vnitřních standardů (ČSN EN ISO 

22032:2006, 2009). Tzv. metoda izotopického zřeďování je nejpřesnějším postupem pro 

kvantitativní vyhodnocení, dochází při ní k potlačení vlivů matrice či kontaminace na 

účinnost ionizace analytu (Holčapek, 2012). 
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Kalibrace s vnitřními standardy 

Použití vnitřního standardu, izotopicky značeného standardu 
13

C12-PBDE, pro 

stanovení koncentrace omezuje možné chyby vzniklé během nástřiku a způsobené ztrátami 

během úpravy a rozdíly v objemech konečného extraktu vzorku a změny výtěžností 

způsobené vlivy matrice (ČSN EN ISO 22032:2006, 2009). 

Stanoví se lineární rozsah a následně se připraví dvou i vícebodová kalibrace. Použijí 

se průměrné hodnoty získané z vícenásobných nástřiků standardů o různých koncentracích 

(ČSN EN ISO 22032:2006, 2009). Sedmibodová kalibrace v této práci byla provedena tak, 

že bylo připraveno sedm roztoků standardů v toluenu, každý obsahuje 10 µl izotopicky 

značeného standardu PBDE a postupně se do každého přidávalo jiné množství nativního 

standardu PBDE: 5, 12.5, 25, 50, 100, 150 a 250 µl. Roztoky byly doplněny toluenem na 

stejný objem (1 ml). 

Za podmínek pro GC-MS/MD analýzu uvedených v předchozí kapitole byla ověřena 

linearita odezvy (kalibrační křivka), vyjádřena jako poměr plochy nativního standardu 

k ploše izotopicky značeného vnitřního standardu, pro všech devět kongenerů v rozsahu 

koncentrací od 5 do 250 ng.ml
-1

 při konstantní koncentraci vnitřních standardů 10 ng.ml
-1

. 

Pro všechny body kalibrace byly také vypočteny relativní faktory odezvy (Grabic, et al., 

2001). Dále byly změřeny směrodatná odchylka a relativní směrodatná odchylka. 

Vypočtené hodnoty jsou společně s rovnicemi kalibračních přímek a koeficienty korelace 

R, uvedeny v Tab. 15. Grafické zobrazení kalibrační křivky je na Obr. 18., skládá se ze 

sedmi bodů. Provádí se tak, aby byl stanoven rozsah koncentrací a průběh kalibrační 

křivky byl lineární. 

Přístroj byl opakovaně kalibrován. Kalibrační křivky splňovaly podmínky linearity 

ve zvoleném rozsahu koncentrací 5-250 ng.ml
-1

 .  
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Průměrný odezvový faktor (Grabic, 2001) 

    
      
      

 

RR … relativní faktor odezvy  

AN … plocha píku nativního analytu 

AIZ … plocha píku izotopicky značeného standardu 

cN … koncentrace nativního analytu 

cIZ … koncentrace izotopicky značeného standardu 

Směrodatná odchylka 

je mírou přesnosti série paralelních výsledků (KACH UPOL, 2012). 

    √
 

   
∑     ̅  
 

   

 

n … počet paralelních vzorků 

     ̅   … rozdíl naměřené koncentrace kalibrace od průměru  

Relativní směrodatná odchylka 

je relativní mírou přesnosti paralelních stanovení (KACH UPOL, 2012). 

    
 

 ̅
          

s … směrodatná odchylka 

 ̅ … průměr naměřených hodnot  
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Tab. 15: Parametry kalibračních závislostí pro stanovení PBDE 

 

 

Obr. 17: Závislost hodnot relativního faktoru odezvy (RR) na koncentraci nativního analytu (cN) 

pro BDE-47 

3.4.2.3 Pracovní rozsah měření 

Pracovní rozsah měření, je rozsahem koncentrací, v němž lze dosáhnout přijatelné 

správnosti a přesnosti. V současném stavu je rozsah metody dán rozsahem kalibrační 

křivky, u které byla prokázána linearita. Spodní mez (mez stanovitelnosti) je příliš vysoká. 

Metoda SRM umožňuje tuto mez snížit, avšak posun do koncentrací nižších než 0.005 

ng.g
-1

 bude vyžadovat dlouhodobější validační studii, která zahrne jak analýzu 

certifikovaného materiálu, tak větší počet analýz duplicitních vzorků. 
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cN (ng.g-1) 

Kongener 

PBDE 

Rovnice kalibrační 

přímky 

Koeficient 

korelace R 

Průměrný 

odezvový faktor 

SD RSD 

(%) 

28 y = 0.0449974*X 0.9981 0.9246 0.0613 6.6259 

47 y = 0.0503649*X 0.9986 1.0283 0.0662 6.4353 

66 y = 0.0376215*X 0.9992 0.7599 0.0361 4.7448 

100 y = 0.0534836*X 0.9987 1.0943 0.0667 6.0968 

99 y = 0.0519076*X 0.9987 1.0575 0.0594 5.6205 

85 y = 0.0475428*X 0.9991 0.9624 0.0546 5.6724 

154 y = 0.0758667*X 0.9977 1.5682 0.1017 6.4875 

153 y = 0.0758758*X 0.9982 1.5379 0.1039 6.7551 

183 y = 0.0520225*X 0.9990 1.0591 0.0653 6.1657 
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3.4.2.4 Mez detekce (LOD) 

Mez detekce byla stanovena z opakovaných analýz slepého vzorku, toluenu, 

obohaceného vnitřním standardem. Hodnota meze detekce se pro dané kongenery PBDE 

pohybuje v rozmezí 0.001 až 0.005 ng.ml
-1

. 

      ̅          

SD … směrodatná odchylka 

 ̅ … průměr koncentrací 

 

3.4.2.5 Opakovatelnost 

Opakovatelnost lze považovat za preciznost měření, která je definována jako těsnost 

shody mezi naměřenými hodnotami veličiny získanými opakovanými měřeními na 

stejném, či podobné objektu za specifikovaných podmínek. Je zpravidla vyjádřena číselně, 

např. směrodatnou odchylkou. (Milde, KACH UPOL, 2009). 

Opakovatelnost nástřiku 

V Tab. 16 jsou uvedeny pro všechny kongenery hodnoty průměrného faktoru 

odezvy, směrodatné odchylky a relativní směrodatné odchylky. Obě směrodatné odchylky 

jsou mírou přesnosti koncentrací paralelních vzorků. Směrodatná odchylka je téměř 

minimální a RSD většinou procentuálně činí, až na výjimky, 1 – 2 %, což značí velkou 

míru přesnosti nástřiku.   
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Tab. 16: Parametry určující opakovatelnost nástřiku pro všechny kongenery v závislosti na 

kalibraci. 

cIZ 

BDE-28 BDE-47 BDE-66 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

5 1.03 0.02 2.19 1.14 0.05 3.97 0.82 0.01 1.04 

12.5 0.91 0.02 2.12 1.02 0.00 0.22 0.75 0.01 1.05 

25 0.91 0.02 1.80 1.02 0.01 0.89 0.74 0.01 1.29 

50 0.85 0.00 0.37 0.94 0.00 0.30 0.71 0.01 0.92 

100 0.91 0.01 0.93 1.01 0.02 1.62 0.75 0.00 0.58 

150 0.97 0.01 0.94 1.07 0.00 0.42 0.79 0.00 0.29 

250 0.86 0.02 1.94 0.98 0.00 0.14 0.74 0.00 0.10 

cIZ 

BDE-100 BDE-99 BDE-85 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

5 1.19 0.00 0.24 1.14 0.01 1.24 1.04 0.01 1.36 

12.5 1.11 0.03 2.85 1.08 0.01 1.05 0.98 0.01 1.16 

25 1.10 0.01 0.62 1.05 0.02 2.31 0.95 0.04 4.16 

50 0.99 0.02 1.75 0.96 0.00 0.18 0.87 0.02 2.46 

100 1.09 0.01 1.13 1.07 0.02 1.84 0.97 0.03 3.12 

150 1.12 0.05 4.49 1.08 0.05 5.10 0.98 0.04 3.63 

250 1.04 0.02 1.51 1.01 0.03 2.73 0.94 0.02 1.82 

cIZ 

BDE-154 BDE-153 BDE-183 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

Průměr 

RR 
SD 

RSD 

(%) 

5 1.72 0.01 0.49 1.66 0.08 5.10 1.16 0.01 0.49 

12.5 1.57 0.02 1.08 1.56 0.02 1.09 1.05 0.07 7.08 

25 1.56 0.11 7.01 1.55 0.00 0.29 1.07 0.06 5.98 

50 1.42 0.05 3.81 1.36 0.00 0.31 0.97 0.05 5.20 

100 1.53 0.00 0.07 1.51 0.04 2.55 1.04 0.02 2.16 

150 1.63 0.05 2.91 1.62 0.01 0.91 1.08 0.05 4.75 

250 1.45 0.06 3.83 1.48 0.03 2.09 1.03 0.00 0.22 
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Nejistota měření 

je rozptýlený parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených 

k měřené veličině na základě použité informace (Milde, KACH UPOL, 2009) 

   
√∑ [

       
  

]
 

 
   

  
 

 

       

  
 … relativní rozdíl duplicitních analýz 

d … počet duplicitních stanovení 

 

Nejistota měření byla zjištěna na základě analýz reálných vzorků, vzhledem k tomu, že 

certifikovaný referenční materiál nebyl k dispozici. Tento způsob vyhodnocení 

počátečního odhadu v laboratořích je běžný. Pro celkovou sumu kongenerů byla na 

základě sumy koncentrací duplicitních vzorků a jejich průměrů vypočtena nejistota měření, 

která hodnotou 17.8 % potvrdila vysokou měrou správnost měření.  

Tab. 17: Sumy koncentrací duplicitních vzorků pro celkovou sumu kongenerů PBDE 

ai bi ai – bi xi 

8.33 6.92 1.41 7.625 

1.14 1.18 -0.04 1.16 

3.46 3.2 0.26 3.33 

15.79 13.74 2.05 14.765 

81.52 71.15 10.37 76.335 

ai, bi … sumy koncentrací duplicitních vzorků 

 

Pro každý kongener PBDE byla také spočtena nejistota měření, zjištěné hodnoty 

však byly příliš vysoké. Hlavním  důvodem bylo, že naměřené koncentrace dosahovaly 

velmi nízkých hodnot (< 0.001 ng.g
-1

), tj. hodnot v oblasti mezí detekce. Stanovení této 

nejistoty pro jednotlivé kongenery není zcela jednoduché a v tomto hodnocení bude dále 

v laboratoři pokračováno.  
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3.5 Analýza reálných vzorků 

Reálné vzorky domovního prachu byly nejprve odebrány od dobrovolníků, poté 

patřičně upraveny podle dostupné literatury a následně extrahovány, přečištěny na koloně a 

analyzovány metodou GC-MS/MS s využitím trojitého kvadrupólu. 

3.5.1 Odběr vzorků 

Jelikož hlavní podíl kontaminace PBDE obsažených v prachu náleží vnitřním 

prostorám, následkem jejich uvolňování z produktů obsahujících bromované zhášeče 

hoření, byl jako zkoumaný materiál zvolen právě domovní prach. Vzorky byly odebírány z 

domácností od dobrovolníků z Ostravy a jejího okolí, a doplněny o vzorky z Olomouce, 

Karviné, Šumperka a Jihlavy.  

Odběr vzorků byl proveden prostřednictvím vysavače, ze sáčků do vysavačů se 

odebralo cca 10 g prachu. Vzorky prachu byly dobrovolníky přepraveny v tmavých 

uzavíratelných nádobách, následně uskladněny na suchém a tmavém místě a uchovávány v 

laboratorních podmínkách. V tab. 14 byly pro lepší přehlednost jednotlivé vzorky 

očíslovány. 

Tab. 18: Seznam odběrových míst a navážka k 1. extrakci 

Číslo vzorku Místo odběru Navážka (g) 

1 Malý Beranov, Jihlava 1,0152 

2 Fifejdy, Ostrava 1,6036 

3 Poruba, Ostrava 1,0580 

4 Studénka 1,0444 

5 Suchdol nad Odrou 2,0362 

6 Olomouc 1,1028 

7 Karviná 0,7506 

8 Šumbark, Havířov 2,0041 

9 Hrabůvka 0,2208 

10 Petřvald – mateřská školka 1,0123 

11 Ostrava – střed 0,5401 

12 Těrlicko 0,5312 

13 Hrabišín, Šumperk 1,0103 

14 Nový Malín, Šumperk 0,5004 
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3.5.2 Úprava vzorků  

Vzorky prachu byly nejprve prosety, podle Sjödina, na sítu s oky < 2 mm, čímž byla 

získána nejmenší prachové frakce. Následně byly z vysušeného vzorku prachu 

vyextrahovány organickým rozpouštědlem polybromované difenylethery (ČSN EN ISO 

22032, 2009).  

Na analytických vahách byla provedena navážka 0,5 - 2 g prachu. Hmotnosti 

navážek jednotlivých vzorků, připravených k extrakci jsou uvedeny v tab. 14. 

3.5.3 Extrakce metodou PLE 

Navážený vzorek byl vyextrahován metodou tlakové extrakce rozpouštědlem (PLE), 

a to směsí hexanu a acetonu (1:1). Extrakce byla uskutečněna při teplotě 100 °C a tlaku 

100 bar. Extraktor Büchi umožňuje více extrakčních cyklů, které značí dobu kontaktu 

vzorku s rozpouštědlem. Celková doba extrakce trvala 1h 10 minut, přičemž byly obsluhou 

nastaveny tři extrakční cykly po 15 min z důvodu zvýšení výtěžnosti extrakce. Výhodou 

přístroje je krátký extrakční čas, extrahování více vzorků najednou (1 – 6 ks) a nízká 

spotřeba rozpouštědel, které jsou směsovány automaticky. 

Postup: 

Naspod každé extrakční cely byl umístěn filtr, kovová frita, mořský inertní písek (6g) 

a vzorek prachu. Navrch byl přidán práškový síran sodný, jemuž přísluší hygroskopické 

vlastnosti. Cela se po okraj doplnila mořským pískem a byla utěsněna filtrem. Takto 

připravené a očištěné cely byly vloženy do extraktoru firmy Büchi.  

Po vyextrahování požadovaných látek do rozpouštědla, musel být extrakt 

zakoncentrován. Ve vakuovém koncentrátoru Turbovap II byly extrakty odpařeny dusíkem 

na cca 2 ml. 

Existuje spousta jiných extrakčních postupů (Soxhletova extrakce, extrakce 

podporovaná mikrovlnným ohřevem, atd.), tato metoda byla vybrána na základě rešerše 

jako vhodná pro tento typ vzorků. Její výhoda je v časové nenáročnosti. 
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3.5.4 Přečištění na koloně  

K přečištění extraktu byla použita skleněná kolona, uzátkovaná skelnou vatou, 

naplněna nejdříve 2 g aktivovaného silikagelu, a poté 2 g bezvodého síranu sodného 

(Na2SO4). Silikagel byl předem zaktivován při 140°C po dobu 16 hod a uchováván 

v exsikátoru. 

Po dostatečném přečištění naplněné kolony hexanem byl vlit zakoncentrovaný 

extrakt an počátek kolony. Pevné částice a částečná vlhkost byly zachyceny na vrstvě 

síranu sodného. Cílové analyty byly z kolony vyeluovány cca 40 ml hexanu. 

Eluát byl frakcionován na 4 části (celkem 40ml). První tři frakce (30ml) byly spojeny 

dohromady a zakoncentrovány dusíkem na 1 ml. Čtvrtá frakce eluátu byla upravena 

obdobně, sloužila jako kontrolní vzorek pro zjištění, zda-li byla eluce PBDE ze sorpční 

kolonky za těchto podmínek úplná. 

Následovně byly eluáty doplněny o vnitřní standard a zanalyzovány na plynovém 

chromatografu s tandemovou hmotnostní selektivní detekcí (GC-MS/MS). K analýze byl 

použit plynový chromatograf Thermo Scientific TSQ Quantum XLS Triple Quadrupole 

GC-MS/MS s trojitým kvadrupólem v modu elektronové ionizace. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V nedávné australské studii bylo zjištěno, že 65 % kontaminace PBDE životního 

prostředí se nachází v domácnostech, 10 % ve venkovních prostorách, 13 % v pracovních 

místnostech a 12 zbylých procent naleží jiným uzavřeným prostorům a veřejné dopravě 

(Kang et al., 2011). 

Po úpravě vzorků prachu z 14 domácností, následovala vlastní analýza metodou 

plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS). V programu 

Xcalibur, který je součástí plynového chromatografu firmy Thermo Scientific, byly 

kvantitativně vyhodnoceny výsledky analýzy, viz. Tab. 18. Z tabulky lze odvodit, že 

naměřené výsledky jsou řádově shodné (v ng.g
-1

) s hodnotami koncentrací ve vzorcích 

domovního prachu, které byly již naměřeny v různých světových oblastech. Tyto hladiny 

koncentrací a rozsahy hodnot koncentrací jsou uvedené v kapitole 2.2.6.1. 

Byly detekovány všechny kongenery PBDE v jednotlivých vzorcích prachu. 

Kvantitativně vypočtené hodnoty koncentrací řádově souhlasí s koncentracemi, získanými 

z dostupné literatury. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny pro kongenery BDE-47, BDE-

99 a BDE-183, jak lze posoudit i z jejich četnosti v grafu na Obr. 26. Nejčastějšími 

kongenery objevujícími se ve vzorcích prachu byly BDE-47, BDE-99 a BDE-183. 

Nejvyšší koncentrace dosáhl BDE-183 s hodnotou 66.419 ng.g
-1

 ve vzorku z Nového 

Malína u Šumperka. Vysoké koncentrace byly naměřeny pro kongener BDE-153 

(36.752 ng.g
-1

), který je společně s BDE-99 (31.657 ng.g
-1

) dominantní ve vzorku 

z Ostravy středu. Pro BDE-99 byly ve vzorku z Malého Beranova u Jihlavy naměřeny také 

podobně vysoké hodnoty, a o trochu nižší pro BDE-47, který se rovněž objevuje ve vzorku 

prachu z mateřské školky v Petřvaldu. 

Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE ve všech analyzovaných 

vzorcích prachu je zobrazeno v grafech na obrázcích (Obr. 20 až Obr. 33). Nejvyrovnanější 

podíl všech kongenerů PBDE má vzorek z Hrabůvky (Obr. 28).  
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Tab. 19: Naměřené koncentrace PBDE v jednotlivých vzorcích z různých domácností (v ng.g
-1

) 

Kongenery PBDE/ 

Vzorek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28 1.439 0.134 0.142 0.078 0.006 0.017 0.020 0.072 0.900 0.248 0.276 0.012 0.001 0.012 

47 18.394 0.930 2.621 1.340 0.187 1.024 1.068 2.071 3.602 17.908 8.786 0.436 0.921 1.120 

66 3.372 0.018 0.102 0.041 0.004 0.018 0.004 0.081 2.359 0.005 0.119 0.005 0.016 0.006 

100 2.287 0.063 0.327 0.146 0.010 0.124 0.008 0.211 3.586 1.022 1.373 0.005 0.051 0.006 

99 26.719 0.731 2.856 3.056 0.092 1.512 1.060 2.476 4.261 4.105 31.657 0.176 1.022 0.790 

85 0.914 0.000 0.042 0.087 0.005 0.028 0.005 0.012 3.616 0.992 0.020 0.005 0.005 0.025 

154 1.611 0.091 0.226 0.250 0.012 0.169 0.036 0.102 5.718 1.333 1.142 0.060 0.048 0.565 

153 5.614 1.028 0.867 3.674 0.178 0.186 0.086 1.898 3.136 1.314 36.752 0.040 0.335 9.039 

183 1.728 4.900 1.151 2.069 0.650 0.380 0.959 1.488 6.086 3.971 1.398 0.094 0.155 66.419 

Suma PBDE 62.08 7.90 8.33 10.74 1.14 3.46 3.25 8.41 33.27 30.90 81.52 0.83 2.55 77.98 
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Obr. 18: Graficky znázorněné hladiny naměřených koncentrací PBDE v různých domácnostech
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Obr. 19: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE - Jihlava 

 

Obr. 20: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE - Fifejdy 

 

Obr. 21: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE - Poruba 
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Obr. 22: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE - Studénka 

 

 

Obr. 23: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Suchdol nad Odrou 

 

Obr. 24: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Olomouc 
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Obr. 25: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Karviná 

 

Obr. 26: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE –Havířov 

 

 

Obr. 27: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Hrabůvka 
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Obr. 28: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Petřvald 

 

 

Obr. 29: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Ostrava střed 

 

Obr. 30: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Těrlicko 
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Obr. 31: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Hrabišín 

 

Obr. 32: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE – Nový Malín 
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Tab. 20: Naměřené koncentrace reduplikovaných vzorků prachu 

Kongener vz_3 vz_3_2 vz_5 vz_5_2 vz_6 vz_6_2 vz_10 
vz_10_

2 
vz_11 

vz_11_

2 

28 0.14 0.07 0.01 0.00 0.02 0.01 0.23 0.12 0.28 2.28 

47 2.62 2.90 0.19 0.26 1.02 0.95 3.75 4.71 8.79 22.70 

66 0.10 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.12 0.01 

100 0.33 0.29 0.01 0.00 0.12 0.14 0.95 0.52 1.37 0.01 

99 2.86 1.14 0.09 0.09 1.51 1.78 3.81 6.87 31.66 39.04 

85 0.04 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.92 0.00 0.02 0.01 

154 0.23 0.33 0.01 0.01 0.17 0.17 1.24 0.07 1.14 2.27 

153 0.87 1.11 0.18 0.06 0.19 0.00 1.22 0.70 36.75 3.85 

183 1.15 1.04 0.65 0.74 0.38 0.16 3.68 0.75 1.40 0.99 

Suma 8.33 6.92 1.14 1.18 3.46 3.20 15.79 13.74 81.52 71.15 
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5 ZÁVĚR 

Prvním cílem této práce byla optimalizace metody MS/MS pro stanovení PBDE 

v pevných matricích, v tomto případě prachu z domácností, metodou plynové 

chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS). V tomto kroku byly 

nastaveny parametry přístroje, jakými jsou podmínky metody GC a MS/MS analýzy: 

teplotní program, skenovací rychlost, šířka skenu, kolizní energie sekundární fragmentace 

PBDE, doba skenovacího cyklu a tlak kolizního plynu. 

Poté byla metoda pro stanovení PBDE částečně validována, byla prokázána 

konfirmace identity na základě retenčních časů a diagnostických parentálních i 

produktových iontů, byla ověřena linearita kalibrační funkce, stanoven pracovní rozsah, 

mez detekce, opakovatelnost nástřiku a opakovatelnost měření pro sumu kongenerů PBDE 

a zároveň pro každý kongener zvlášť na základě duplicitních analýz z reálných vzorků. 

Provedená validace je pouze v počátečním stavu, vzhledem k málo obsáhlém souboru 

validačních dat. 

K provedení úplné validační studie je zapotřebí použít certifikovaný referenční 

materiál PBDE v dané matrici a na základě opakovatelných analýz v dlouhodobějším 

horizontu lze doplnit zatím málo obsáhlý soubor dat o nová data, která budou následně 

použita ke statistickému vyhodnocení stavu metody. Nejistota měření byla odvozena 

z měření duplicitních vzorků pro celkovou sumu PBDE, je stanovená v mezích s hodnotou 

17.8% pouze pro celkovou sumu kongenerů PBDE, jelikož pro jednotlivé kongenery byly 

duplicitní analýzy často v oblasti meze detekce tak, že hodnoty nejistot měření dosahovaly 

nereálných vysokých hodnot. Nejistoty měření budou dále hodnoceny ve validační studii.   

Druhým významným bodem této práce je analýza reálných vzorků domovního 

prachu. Vzorky prachu byly odebrány v domácnostech v Ostravě a okolí, Olomouci, 

Karviné, Šumperku a v Jihlavě. Následně proběhla úprava vzorků zahrnující extrakci, 

přečištění, zakoncentrování a obohacení roztoku o vnitřní standard a upravený extrakt byl 

analyzován metodou GC-MS/MS. V jednotlivých vzorcích prachu byly detekovány 

všechny kongenery PBDE pro jednotlivé vzorky prachu. Kvantitativně vypočtené hodnoty 

koncentrací řádově souhlasí s koncentracemi, naměřenými na jiných místech ve světě. 

Nejvíce se ve vzorcích prachu objevovaly kongenery BDE-47, BDE-99 a BDE-183. 

Nejvyšší koncentrace dosáhl BDE-183 s hodnotou 66.419 ng.g
-1

 ve vzorku z Nového 
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Malína u Šumperka. Další vysoké koncentrace byly naměřeny pro kongener BDE-153 

(36.752 ng.g
-1

), který je společně s BDE-99 (31.657 ng.g
-1

) dominantní ve vzorku z centra 

Ostravy. Nejvyšší celkovou sumu koncentrací mají vzorky z Ostravy středu, Jihlavy a 

Nového Malína u Šumperka. Procentuální zastoupení kongenerů se pro každý vzorek 

prachu různí, nejvyrovnanější hodnoty má vzorek z Hrabůvky a z Jihlavy, v nich se 

objevují všechny kongenery, přestože některé jen v nízkých koncentracích. Zajímavé 

výsledky poskytl i vzorek, odebraný v mateřské školce v Petřvaldu, který dosáhl celkové 

sumy koncentrací 30.90 ng.g
-1

.  

V rámci zjištění opakovatelnosti analýz bylo zanalyzováno i pět reduplikovaných 

vzorků, jejichž celkové koncentrace jsou si velmi blízké, což zaručuje opakovatelnost 

analýz. K docílení lepších výsledků je nutný větší soubor dat a dlouhodobější měření. 

Metoda bude nadále rozvíjena pro jednotlivý kongener na základě použití certifikovaného 

materiálu. 
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